Aile içinde şiddet nedir?
Aile içinde şiddet aşağıdakileri içerir:
















fiziksel zarar
cinsel saldırı
duygusal ve psikolojik taciz
sözlü taciz
size veya başkalarına karşı şiddet tehdidi
gizlice takip etmek
paranızı kontrol etmek
ev hayvanlarına zarar vermek
mülkünüze veya eşyalarınıza hasar vermek
korku içinde yaşamanıza neden olan herhangi bir davranış
aileden, arkadaşlardan ve sosyal ağlardan uzak tutulma
sınırdışı ettirme tehdidi (temelli kalma izni olmayan kadınlar için)
pasaport gibi kişisel belgeleri saklamak / erişilmesine engel olmak
yukarıdaki davranışlardan herhangi birine çocukları maruz bırakmak
çocuklarınızı Avustralya’dan götürme tehdidi

Victoria yasaları altında, ‘Aile İçinde Şiddet’ yakın özel ilişkiniz olan herhangi bir kişiden kaynaklanabilir. Bu kişi
eşiniz veya eski eşiniz, bir aile ferdi veya ailenin bir ferdi gibi gördüğünüz bir kişi olabilir.

Neyapabilirim?
Güvence planı
Evinizi çok çabuk terketme ihtimaline karşı bir güvence planı yapın. Aile içi şiddet görevlisi, güvence planı
yapmanıza yardımcı olabilir. Aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır:
Aile içindeki şiddetin artmak üzere olduğu veya arttığı düşüncesi içindeyseniz:










Mümkünse durumdan uzaklaşın
Evin içinde veya dışında gidebileceğiniz güvenceli yerleri belirleyin
Önemli olan herşeyi, götürmek için hazır edin (kişisel belgeler, gerekli ilaçlar, para ve önemli telefon
numaraları vb gibi)
Önemli belgelerin kopyalarını güvendiğiniz bir kişiye, muhafaza etmesi için verin
Gideceğiniz yeri önceden planlayın
Şiddet konusunu anlatabileceğiniz bir komşuyu belirleyin ve evinizden rahatsızlık geldiğini duyarlarsa, polisi
aramalarını söyleyin
Çocuklarınız için, kendilerini güvence içinde hissetmezlerse nereye gidebileceklerini ve acil bir durumda ne
yapmaları gerektiğini içerenbir güvence planı hazırlayın
Olayı rapor etmek için, emniyette olduğunuz an Polis’e telefon edin
Güvenceli ise, WDVCS’i (haftanın 7 günü, günün 24 saati) 1800 015 188 numaralı telefondan arayın

Eşinizdern ayrıldıysanız:







Cep telefonunuzun numarasını değiştirin ve ‘private (gizli)’ye ayarlayın. Çocuklar hakkında konuşmanız
gerekiyorsa, başka bir SIM kartı kullanın
Taciz edici ve ürkütücü olayların günlüğünü tutun. Uzak Durma Emri (Intervention Order) almaya karar
verirseniz, bunun faydası olabilir.
Rutininizi düzenli olarak değiştirin
Aracınızı emniyetli ve umumi yerlerdepark edin
Eşinizi veya eski eşinizi görürseniz, mümkün olduğu kadar çabuk umumi veya kalabalık yerlere girin
Çalışıyorsanız, işvereninizle sizin iş yerinde güvence içinde olmanıza nasıl yardımcı olabileceklerini konuşun

İnternette/sosyal medyada güvencede olmak





Kendinizin ve çocuklarınızın Facebook hesabınıdeğiştirin veya silin
Eposta hesabınızı değiştirin ve bulunmasını zorlaştırın
Kendinizin ve çocuklarınızın cep telefonlarınızdaki GPS fonksiyonlarını devreden çıkarın
Eşinizin /eski eşinizin erişemeyeceği umumi bir bilgisayar veya bir arkadaşınızın bilgisayarını kullanın

Çocuklarınızın güvence içinde olmasına yardımcı olmak




Tehlikenin uyarı işaretleri olduğunda, bunları bilmelerine yardımcı olun
Acil bir durumda kimi arayabileceklerini veya nereye gidebileceklerini, 000’ı nasıl arayacaklarını ve ne
söyleyeceklerini (örneğin, adres vermek gibi) öğretin
Uzak Durma Emri’nde çocukların alınması konusundaki özel şartlar dahil olmak üzere, çocuklarınızın
okullarını veya kreşlerini şiddet hakkında bilgilendirin

Kimle irtibat kurabilirim?
Yardımı şimdi isteyin – aile içinde şiddet
Yardıma ihtiyacınız varsa, ücretsiz arayabileceğiniz ve bilgilerin gizli tutulacağı birkaç telefon numarası vardır. Bu
numaraları aradığınızda, ihtiyacınız varsa tercüman isteyin.

Hemen mevcut tehlike
Polis ve Ambülans: 000
Siz veya bildiğiniz bir kişi hemen mevcut tehlike içindeyse

Kadınlar için Evde Şiddet Kriz Hizmeti (Women’s Domestic Violence Crisis Centre - WDVCS)
Tel: 1800 015 188 (Victoria içinde ücretsiz arama)
Günün 24 saati, haftanın 7 günü.
WDVCS bilgi, destek ve güvenceli kalacak yer sağlayan, bilgilerin gizli tutulduğu bir telefon hizmetidir.

inTouch – Aile İçinde Şiddete Karşı Çok Kültürlü Merkez
Tel: 1800 755 988 (Victoria içinde ücretsiz arama)
Veya 03 9413 6500
Saatleri: Pazartesi’den Cuma’ya 9.00 – 17.00 arası
Kültürel ve dil açısından çeşitli toplumlara aile içinde şiddet konularında hizmetler, programlar ve yanıtlar sağlar.

Erkekler için Havale Hizmeti
Tel: (03) 9428 2899 veya 1800 065 973 (Victoria içinde ücretsiz arama)
Pazartesi’den Cuma’ya 9.00 – 21.00 arası
Erkekler için Havale Hizmeti erkekler için erkekler tarafından sağlanan, isimsiz ve bilgilerin gizli tutulduğu bir
telefon hizmetidir.

Aile İçinde Şiddet Görevlisi ile konuşmak nasıl yardımcı olabilir?
Aile içinde şiddet görevlisi aşağıdaki konularda ücretsiz vegizli destek sağlayabilir:












Güvence planı yapmanızda size destek sağlamak
Uzak Durma Emri almanızda size destek sağlamak
Tıbbi bakıma erişmek
Duygularınız hakkında konuşmak için danışmanlık
Güvenceli kalacak yer ve konut bulmak
Yasal hizmetlere erişmenizde sizi desteklemek
Mahkeme desteği
Suç Kurbanları (Victims of Crime) Başvurusu
Vizenizde yardımcı olmak
Güvencenizi sağlamak için gereken başka ne varsa
Sizin veya çocuklarınızın evinizde kalmanız veya kriz konutuna erişmeniz için bir engelliliğiniz varsa, hemen
desteğe ve fona erişmek

Polis ve Mahkemeler nasıl yardımcı olabilirler?
Sizi aile içinde şiddete karşı korumak için yasalar vardır


Polis:
o
o
o
o

acil iş saatleri dışında güvence bildirisi çıkartabilir
sizin için uzak durma emri çıkartabilir
suç iddianamesi hazırlayabilir
geçmişte yer alan taciz hakkında rapor tutabilir



Sulh Mahkemesi (Magistrates Court)
o şiddet uygulayan kişiyi sizden ve evinizden uzak tutmak için Sulh Mahkemesi’nden uzak durma emri
çıkarttırabilirsiniz
o CALD aile içinde şiddet yardım görevlisi isteyebilirsiniz
o mahkemede tercüman isteyebilirsiniz



Aile Mahkemesi (Family Court)
o anlaşmazlık olduğunda çocuklarınız için güvenceli anlaşmalar hakkında emir alabilirsiniz
o mahkemede tercüman isteyebilirsiniz



Suç Kurbanları Yardım Kurulu (Victims of Crime Assistance Tribunal – VOCAT)
o acil giderler ve toparlanma için yardımcı olabilir



Avukatlar
o Yasal haklarınızı açıklayıp, bu haklara erişmenize yardımcı olabilir

