தகவல் தாள்: குடும்ப வன்முறை குறித்து சட்டம்
என்ன ச�ொல்கிறது?

வன்முறை மற்றும் தவறான நடத்தையினால் பாதிக்கப்படாமல், பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கான உரிமை
ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளது. உடல்ரீதியாக காயப்படுத்துவது, அச்சுறுத்துவது அல்லது மற்றொரு நபரை பாலியல்
த�ொடர்புக்கு வற்புறுத்துவது அல்லது கட்டாயப்படுத்துவது ஆகியவை சட்டத்திற்கு எதிரானவையாகும்.
யாரேனும் ஒருவர் பாதிக்கப்படும் அபாயத்தில் உள்ளார் எனில், அல்லது அவர் உடல்ரீதியாகவ�ோ அல்லது
பாலியல்ரீதியாகவ�ோ தாக்கப்பட்டுள்ளார், அச்சுறுத்தப்பட்டுள்ளார் அல்லது மறைமுகமாகப் பின்தொடரப்பட்டுள்ளார் எனில்,
அவர் 000 என்ற எண்ணில் காவல்துறையை அழைக்கலாம்.
விக்டோரியாவில், யாரேனும் ஒருவருக்கு மேற்கொண்டு வன்முறையிலிருந்து பாதுகாப்பு தேவைப்பட்டால், அவர்கள்
ஒரு இடையீட்டு ஆணைக்காக (Intervention Order) விண்ணப்பம் செய்யலாம். காவல்துறையும் கூட அந்நபரின் சார்பாக
ஒரு இடையீட்டு ஆணைக்காக (Intervention Order) விண்ணப்பம் செய்யலாம். இடையீட்டு ஆணை (Intervention Order)
என்பது ஒரு நீதிமன்ற ஆணையாகும். வன்முறைச் செயலை மேற்கொண்டவர்கள் அந்நபரைக் காயப்படுத்தக்கூடாது
அல்லது அச்சுறுத்தக்கூடாது, அல்லது அந்நபருக்கு அருகில் செல்லக்கூடாது அல்லது த�ொடர்புக�ொள்ளக் கூடாது ப�ோன்ற
பல்வேறு நிபந்தனைகளைக் கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கலாம். குற்றச்செயலை
மேற்கொண்டவர்கள் இடையீட்டு ஆணையை (Intervention Order) மதித்து நடக்கவில்லை எனில், அவர்கள் மீ து
குற்றவியல் வழக்கு த�ொடுக்கப்படும்.

குடும்ப வன்முறை குறித்து புகார்
தெரிவித்தல்
விக்டோரியாவில், ஒரு குழந்தை பாதிக்கப்பட்டிருந்தால்
அல்லது உடல்ரீதியான தீங்கு அல்லது பாலியல்ரீதியாகத்
தவறான நடத்தைக்கு உட்படுத்தப்படும் அபாயத்தில்
இருந்தால், குறிப்பிட்ட பதவிப் ப�ொறுப்புகளில் உள்ள
மக்கள் புகார் தெரிவிக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும்.
இவர்களில் மருத்துவர்கள், தாதிகள், பேறுகால
உதவியாளர்கள், ஆசிரியர்கள், தலைமை ஆசிரியர்கள்,
பதிவுபெற்ற உளவியல் நிபுணர்கள் அல்லது சுகாதாரம்,
கல்வி, சமுதாயம் அல்லது நலவாழ்வுச் சேவைகளில்
பணிபுரிகின்ற இளையர், சமூக அல்லது நலவாழ்வுப்
பணியில் உயர்நிலைக்குப் பிந்தைய கல்வித் தேர்ச்சிகளைப்
பெற்ற எந்த நபர்களும் உள்ளடங்குவர்.
இப்பதவிப் ப�ொறுப்புகளில் ஒன்றை (அல்லது அதற்கு
மேல்) ஒரு மதத் தலைவர் வகிக்கிறார் எனில், அவர் ஒரு
குழந்தைக்கான உடல் அல்லது பாலியல் ரீதியான தீங்கு
குறித்துப் புகார் தெரிவிக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

000
அவசரநிலை

விக்டோரியாவில், பெரியவர்கள் மீதான குடும்ப வன்முறை
குறித்து மதத் தலைவர்கள் புகாரளிக்க வேண்டியது
சட்டப்படி அவசியமில்லை.
ஆதாரங்கள்:
விக்டோரியா குடும்ப வன்முறை ஆதார மையம் (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)

இந்த வளஆதாரமானது CHALLENGE Family Violence திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது City of Casey, Cardinia
Shire Council, City of Greater Dandenong மற்றும் Monash Health ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். பெண்கள்
மற்றும் அவர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறையைக் குறைத்தல் (Reducing Violence against Women and their Children)
நிதியுதவித் திட்டத்தின் கீ ழ் இத்திட்டத்திற்கு நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது உள்ளூர் குற்றத் தடுப்பு விவகாரங்களுக்கு
உள்ளூர் தீர்வுகளான, விக்டோரியா அரசாங்கத்தின் Community Crime Prevention Program -இன் ஒரு அங்கமாகும்.

