FLETA E FAKTEVE: ÇFARË THOTË LIGJI RRETH DHUNËS NË
FAMILJE?

Të gjithë kanë të drejtën të jetojnë një jetë të sigurt pa dhunë dhe abuzim. Është kundër ligjit që dikush të dëmtojë
fizikisht, të kërcënojë apo të shtrëngojë ose detyrojë një tjetër që të kryejë kontakt seksual.
Nëse dikush është në rrezik aktual, ose nëse është sulmuar fizikisht ose seksualisht, kërcënuar apo ndjekur nga mrapa,
personi mund të telefonojë policinë në numrin 000.
Në Viktoria, nëse dikush ka nevojë për mbrojtje nga dhuna e mëtejshme, ky person mund të aplikojë për një Urdhër
Ndërhyrjeje. Edhe policia mund të aplikojë për një Urdhër Ndërhyrjeje për llogari të një personi. Urdhri i Ndërhyrjes është
një vendim gjykate që mund të thotë se abuzuesi duhet të zbatojë kushte të ndryshme si p.sh. nuk mund ta dëmtojë
apo kërcënojë personin, ose nuk mund t’i afrohet apo ta kontaktojë personin. Nëse abuzuesi nuk e zbaton Urdhrin e
Ndërhyrjes, ai mund të akuzohet për shkelje penale.

RAPORTIMI I DHUNËS NË FAMILJE
Në Viktoria, personat që janë në pozicione të caktuara
duhet të raportojnë nëse një fëmijë ka vuajtur apo është në
rrezik dëmtimi fizik apo abuzimi seksual. Në këta persona
përfshihen mjekët, infermieret, mamitë, mësuesit, drejtorët
e shkollave, psikologët e regjistruar ose kushdo tjetër që
ka kualifikime universitare për punën me të rinjtë, ose
në shërbime sociale dhe që punon në shëndetësi, arsim,
komunitet ose shërbime sociale.
Nëse një drejtues fetar mban një (ose më shumë) nga këto
pozicione, atëherë ai është i detyruar që të raportojë rrezikun
e dëmtimit fizik ose seksual ndaj një fëmije.
Në Viktoria, drejtuesit fetarë nuk janë të detyruar ligjërisht të
raportojnë dhunën në familje kundër të rriturve.
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Burimet:
Domestic Violence Resource Centre Victoria. (http://www.dvrcv.org.au/help-advice/are-you-happy)
Australian Institute of Family Studies.
(https://www3.aifs.gov.au/cfca/publications/mandatory-reporting-child-abuse-and-neglect)

Ky propozim është zhvilluar si pjesë e projektit “CHALLENGE Family Violence”, një partneritet mes Qytetit të Casey, Bashkisë së Cardinia Shire, Qytetit
të Greater Dandenong dhe Monash Health. Ky projekt është financuar sipas programit të granteve “Reducing Violence against Women and their
Children” (Reduktimi i dhunës kundër grave dhe fëmijëve të tyre), pjesë e “Community Crime Prevention Program – local solutions for local crime
prevention issues” (Programi për Parandalimin e Krimit në Komunitet - zgjidhjet lokale për çështjet e parandalimit të krimit lokal) nga Qeveria e
Viktorias.

