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1. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η βία κατά των γυναικών και των παιδιών τους αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην Αυστραλία. Κατά μέσο όρο, μία
γυναίκα δολοφονείται ανά εβδομάδα από τον νυν ή πρώην σύντροφό της (AIC, 2017).
Η έρευνα μας λέει ότι τα μέσα ενημέρωσης αποτελούν ισχυρό παράγοντα κοινωνικής αλλαγής και μπορούν να
επηρεάσουν θετικά την κουλτούρα, τις συμπεριφορές και τις στάσεις που οδηγούν στη βία κατά των γυναικών και
των παιδιών τους. Και, όπως δήλωσε η πρώην Αυστραλή της Χρονιάς Rosie Batty, τα μέσα ενημέρωσης «κατέχουν
μοναδική θέση για να βοηθήσουν να σταματήσει η βία πριν ξεκινήσει». Αυτό συμβαίνει επειδή:
●

●

●

●

●

Οι δυνατές αναφορές των μέσων ενημέρωσης πάνω στη βία κατά των γυναικών και των παιδιών τους
μπορεί να βοηθήσουν τους αναγνώστες, τους ακροατές και τους θεατές να κατανοήσουν πόσο διαδεδομένη
είναι, ποιος επηρεάζεται, τι την προκαλεί και πώς μπορεί να αποφευχθεί.
Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες και τα παιδιά τους
αντιλαμβάνονται την προσωπική τους εμπειρία βίας και να επηρεάσουν τις αποφάσεις για το αν πρέπει να
μιλήσουν ανοικτά, να αναλάβουν δράση ή να ζητήσουν υποστήριξη.
Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες κατανοούν τις
προσωπικές τους επιλογές για χρήση βίας και εάν πρέπει να ζητήσουν υποστήριξη για να αλλάξουν τη
συμπεριφορά τους.
Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να επηρεάσουν τη δημόσια πολιτική και τη νομοθεσία μέσω της
διερεύνησης της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών τους (για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Νέας
Νότιας Ουαλίας παρέπεμψε τους πολιτειακούς νόμους περί συγκατάθεσης στην Law Reform Commission
(Επιτροπή Νομικής Μεταρρύθμισης) μετά από έρευνα του Four Corners για μια ευρείας προβολής δίκη για
βιασμό).
Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία να επαναπροσδιορίσει το πώς μιλάει για τη βία ιδιαίτερα τη βία που υφίστανται οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων και
καταπίεσης - και υποστηρίζουν την πεποίθηση ότι αυτή η βία δεν είναι ποτέ αποδεκτή ή δικαιολογημένη

Η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης της βίας κατά των γυναικών και των
παιδιών τους έχει βελτιωθεί σημαντικά στη Βικτώρια. Τα μέσα ενημέρωσης
εξετάζουν ολοένα και περισσότερο τα αίτια της βίας και αποφεύγουν να
χρησιμοποιούν γλώσσα που μπορεί μη ηθελημένα να κατηγορεί τα θύματα, να
δικαιολογεί τις αποφάσεις των δραστών ή να αναφέρει λανθασμένα ότι παράγοντες
όπως το αλκοόλ ή η ψυχική υγεία οδηγούν στη βία.
Αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Μια πρόσφατη έκθεση διαπίστωσε
ότι το 15 τοις εκατό των αυστραλιανών αναφορών των μέσων ενημέρωσης
βασισμένων σε περιστατικά βίας περιελάμβανε στοιχεία «κατηγορίας του θύματος»,
ότι έπινε, φλέρταρε / πήγε σπίτι με τον δράστη ή έμεινε έξω μέχρι αργά το βράδυ.
Το ίδιο με πολλές αναφορές που πρόσφεραν δικαιολογίες για τον δράστη, για
παράδειγμα, ήταν μεθυσμένος, έπαιρνε ναρκωτικά, ήταν ζηλιάρης, "ξέσπασε" ή
"έχασε τον έλεγχο" (ANROWS, 2016). Αυτά τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά
όταν πρόκειται για τις αναφορές σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές
μορφές διακρίσεων και καταπίεσης.

Τα μέσα ενημέρωσης
κατέχουν «μοναδική θέση
για να δώσουν στο ζήτημα
της βίας μια πλατφόρμα,
να ενθαρρύνουν την
καλύτερη κατανόηση της
οικογενειακής βίας και να
επιφέρουν πραγματική
αλλαγή».
- Rosie Batty, Αγωνίστρια
κατά της Οικογενειακής
Βίας και πρώην Αυστραλή
της Χρονιάς

Απαντώντας σε αυτά και άλλα ευρήματα, και στη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και
των οργανώσεων που εργάζονται για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, το Our Watch έχει αναπτύξει
τις παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες.
Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες που τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να
χρησιμοποιήσουν για να διασφαλίσουν ότι οι αναφορές τους αποτελούν μέρος της λύσης για τη βία κατά των
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γυναικών και των παιδιών τους και δεν προκαλούν βλάβη στους επιζώντες ή διαιωνίζουν στάσεις και
συμπεριφορές που υποστηρίζουν τη βία.
2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΣ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΒΙΑ
Η βία κατά των γυναικών δεν περιορίζεται σε κάποια κουλτούρα ή κοινότητα.
Ωστόσο, οι ανισορροπίες εξουσίας που δημιουργούν διακρίσεις μπορεί να
σημαίνουν ότι ορισμένες γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από τη βία,
γίνονται κατ’ επανάληψη θύματα βίας και αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια,
συμπεριλαμβανομένων των συστημικών, για την αναφορά της βίας και την
πρόσβαση σε υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης.
Οι γυναίκες που επηρεάζονται δυσανάλογα από τη βία περιλαμβάνουν αλλά
δεν περιορίζονται σε γυναίκες που προσδιορίζονται ως:
●
●
●
●
●

Αβορίγινες και από τα Νησιά του Πορθμού Τόρες, καθώς και
μετανάστριες και πρόσφυγες,
άτομα με αναπηρία,
LGBTIQ+, και
ηλικιωμένες γυναίκες.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τους σκοπούς της παρούσας
έκθεσης, ο όρος «βία κατά των
γυναικών» χρησιμοποιείται για
να περικλείσει όλες τις μορφές
βίας που υφίστανται οι
γυναίκες,
συμπεριλαμβανομένης της
οικογενειακής και της
ενδοοικογενειακής βίας, των
σεξουαλικών επιθέσεων και
κακοποίησης και των
σωματικών επιθέσεων από
ξένους. Βλέπε Ορισμοί, σελ. 15.

Είναι σημαντικό να σκεφτούμε τις διάφορες μορφές καταπίεσης ή διακρίσεων
που μπορεί να αντιμετωπίσει μια γυναίκα και πώς αυτές επιδεινώνουν την εμπειρία της βίας. Για παράδειγμα, μια
Αβορίγινη με αναπηρία είναι πιθανό να βιώσει διασταυρούμενο ρατσισμό λόγω αναπηρίας παράλληλα με την
ανισότητα των φύλων. Μπορεί επίσης να εξηγήσουν γιατί είναι πιο δύσκολο για ορισμένες γυναίκες να ζητήσουν
βοήθεια ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης, ιδιαίτερα για ομάδες που έχουν βιώσει ή
εξακολουθούν να βιώνουν ιδρυματική κακοποίηση ή θεσμοθετημένη βία.
Οι λόγοι για τους οποίους ορισμένες γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα από τη βία περιλαμβάνουν τους εξής:
●

●

●

●

Η βία κατά των γυναικών που βιώνουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων ή καταπίεσης είναι πιο πιθανή.
Για παράδειγμα, με την παραγραφή της βίας ως «κομμάτι του πολιτισμού τους», τη δικαιολόγηση της βίας
σε θρησκευτικά κείμενα ή τη δικαιολόγηση ενός επίσημου/άτυπου φροντιστή που βρίσκεται κάτω από «το
άγχος της φροντίδας».
Οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων και καταπίεσης συνήθως
αντιμετωπίζονται ως στερεότυπα. Για παράδειγμα, μπορεί να χαρακτηριστούν ως «ζωηρές, επιθετικές,
χρήστες ναρκωτικών», ασεξουαλικές λόγω ηλικίας ή αναπηρίας ή η βία εναντίον τους να εξομαλύνεται και
αποδίδεται στην μειονεκτική τους θέση.
Οι σχέσεις μεταξύ των ανδρών που τονίζουν την επιθετικότητα μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο
ορισμένες γυναίκες. Για παράδειγμα, οι γυναίκες από μεταναστευτικό υπόβαθρο μπορούν να προβληθούν
ως ερωτικό αντικείμενο, να στοχοποιηθούν και να προωθηθούν για σεξουαλικό τουρισμό, «ρατσιστική
πορνογραφία» και φετιχισμό.
Ορισμένες γυναίκες είναι πιθανότερο να επηρεαστούν από τον έλεγχο των ανδρών στη λήψη
αποφάσεων που περιορίζει την ανεξαρτησία τους. Για παράδειγμα, λόγω της έλλειψης ισότιμης
πρόσβασης στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες για εργασία, καθώς και δικαιολόγησης του ελέγχου των
ανδρών στη λήψη αποφάσεων ως «απλά κομμάτι της κουλτούρας τους».

Ενώ είναι σημαντικό τα μέσα ενημέρωσης να κατανοήσουν πώς οι διαρθρωτικές διακρίσεις και η καταπίεση
μπορούν να επιδεινώσουν τις εμπειρίες των γυναικών από τη βία, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κατηγορήσουν την
κουλτούρα, τη σεξουαλικότητα, τις εργασιακές επιλογές, την αναπηρία τους ή άλλους παράγοντες για τη βία.
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3. 10 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ
Ακολουθούν 10 βήματα που μπορείτε να κάνετε για να διασφαλίσετε ότι οι αναφορές σας αποτελούν μέρος της
λύσης της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών τους και να διασφαλίσετε ότι οι αναφορές σας δεν προκαλούν
νέα ή πρόσθετη βλάβη στα θύματα/επιζώντες ή ότι ενισχύουν στάσεις και συμπεριφορές που μπορεί να
υποστηρίζουν τη βία:
1. ΟΝΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ
Να: Όταν είναι νομικά εφικτό, χρησιμοποιείτε τους όρους «βία κατά των
γυναικών και των παιδιών τους», «οικογενειακή βία», «επίθεση»,
«σεξουαλική επίθεση», «κακοποίηση ηλικιωμένων», «κακοποίηση
παιδιών», «υλικό εκμετάλλευσης παιδιών» «βιασμός» ή «δολοφονία»
εάν/όταν έχουν υποβληθεί κατηγορίες και όταν ισχύουν. Αυτό βοηθά το
κοινό να αντιληφθεί ότι η βία κατά των γυναικών και των παιδιών τους είναι
ευρέως διαδεδομένη και δεν πρόκειται για «τυχαίες πράξεις βίας» που
κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Βλέπε Ορισμοί, σελ. 16.
Μην: χρησιμοποιείτε όρους που ελαχιστοποιούν/απαξιώνουν τη βία (π.χ.
«οικογενειακή διαμάχη», «ασταθής σχέση» ή «παιδική πορνογραφία»).

«Ως επιζώντες της βίας και της
έντονης αγωνίας, το πώς
αναφέρθηκε η περίπτωση της
μητέρας μας μάς επηρέασε βαθειά
... Μεγαλώνοντας, σκέφτηκα ότι η
οικογενειακή βία ήταν απλώς ένα
γεγονός της ζωής, αλλά ξέρω ότι δεν
πρέπει να είναι έτσι».
- Arman Abrahimzadeh,
Πρεσβευτής του Our Watch

2. ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Να: Βεβαιώσετε ότι αναφέρετε το θέμα με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του/της επιζώντος. Λάβετε
υπόψη σας ότι το να συμπεριλάβετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον/την/τους επιζώντα/ες, τι συνέβη και
πού (π.χ. αριθμός παιδιών, λεπτομέρειες για το σπίτι ή το κατοικίδιο ζώο, δύναμη ή όπλα που χρησιμοποιήθηκαν,
τραύματα που υπέστησαν κ.λπ.) μπορεί να είναι επικίνδυνο για τον εντοπισμό του/της/των επιζώντος/ων.
Να: Έχετε στο νου σας ότι μπορεί να είναι εύκολο, για παράδειγμα στις κοινότητες των Αβορίγινων και των ατόμων
από τα Νησιά του Πορθμού Τόρες, ή σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές, να εντοπιστεί κάποιο άτομο ακόμη
και όταν ληφθούν μέτρα για τη μη-αναγνώριση του.
3. ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Να: Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα και το πλαίσιο που βοηθά το κοινό να κατανοήσει τα αποδεικτικά στοιχεία του ότι,
σε παγκόσμιο επίπεδο, η περισσότερη βία κατά των γυναικών και των παιδιών τους οφείλεται στην ανισότητα
των φύλων, μεταξύ άλλων μέσω:
●
●
●
●

της ανοχής της βίας των ανδρών κατά των γυναικών
του ελέγχου των ανδρών στη λήψη αποφάσεων και του περιορισμού της ανεξαρτησίας των γυναικών
των στερεοτυπικών κατασκευών αρρενωπότητας και θηλυκότητας
της έλλειψης σεβασμού στις σχέσεις με τις γυναίκες και των σχέσεων μεταξύ των ανδρών που τονίζουν την
επιθετικότητα.

Μην: Περιγράφετε τη βία ως οφειλόμενη ή «τροφοδοτούμενη» από το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά ή συνδεόμενη με την
ψυχική υγεία, το άγχος, τα οικονομικά, την κουλτούρα, το «βάρος» της φροντίδας για κάποιο άτομο με αναπηρία ή
το «δράστη» που «απλά ξέσπασε». Αυτό δεν ευθυγραμμίζεται με τα αποδεικτικά στοιχεία. Παρότι αυτά τα ζητήματα
μπορεί να επιδεινώσουν τη βία, δεν αποτελούν την αιτία.
Μην: Χρησιμοποιήσετε γλώσσα που δικαιολογεί τη βία ή μη ηθελημένα κατηγορεί το θύμα για το τι του συνέβη,
συμπεριλαμβανομένων του αν ήταν μεθυσμένο, είχε μείνει έξω αργά το βράδυ, περπατούσε μόνο του, έκανε παρέα
με άλλα άτομα κ.λπ.
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4. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Να: Να γνωρίζετε ότι υπάρχουν ορισμένες νομικές παράμετροι που περιγράφουν
τι μπορείτε και δεν μπορείτε να αναφέρετε σχετικά με ορισμένα σεξουαλικά
αδικήματα , έχουν εκδοθεί εντολές προστασίας ή όταν εμπλέκονται παιδιά. Οι
δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης καλούνται να γνωρίζουν τις
υποχρεώσεις τους σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν πρέπει να βασίζονται στις
παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες. Ο οδηγός 2016 1 του ABC περιέχει
πρόσθετες πληροφορίες.
Να: Καταλάβετε ότι υπάρχουν πολλές μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένης της
συναισθηματικής ή ψυχολογικής κακοποίησης, της κακοποίησης των
ηλικιωμένων, της οικονομικής κακοποίησης και του καταναγκαστικού ελέγχου
που μπορεί να μην ποινικοποιούνται 2 σήμερα, αλλά να θυμάστε ότι όλες οι
μορφές είναι σοβαρές και μπορούν να αποβούν απειλητικές για τη ζωή.

«Τα μέσα ενημέρωσης έχουν
απίστευτα μεγάλη επιρροή
στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης για την
οικογενειακή βία και η
εισαγωγή αυτών των
κατευθυντήριων οδηγιών θα
στηρίξει τις ειδησεογραφικές
αίθουσες να αναφέρουν
αυτό το πολύπλοκο ζήτημα».
- Andrew Eales,
Διαχειριστής Σύνταξης
Περιφερειακή Fairfax

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ
Αναλογιστείτε τον αντίκτυπο της ιστορίας σε αυτούς τους οποίους αφορά. Η συνέντευξη και η αναφορά σας μπορεί
να τους ξανα-τραυματήσει ή να τους ντροπιάσει άθελα σας.. Η συζήτηση με παιδιά που είναι επιζώντες ή μάρτυρες
βίας μπορεί επίσης να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την προστασία των γυναικών
και των παιδιών στα οποία αναφέρεστε:
●
●

●
●

●

●

●
●

Κάντε ανοιχτές ερωτήσεις, όπως «Τι μπορείτε να μου πείτε για το τι συνέβη;»
Ρωτήστε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να προσδιοριστούν και να αναφερθούν (π.χ. ως «θύμα» ή
«επιζών/ούσα», «γυναίκα με αναπηρία» αντί για «ανάπηρη γυναίκα», με τις προτιμώμενες αντωνυμίες και τις
πολιτισμικές τους συνδέσεις).
Δώστε τους όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για να πουν την ιστορία τους
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωμένη συγκατάθεση για να αποκαλύψετε στοιχεία της ιστορίας τους και, όπου
είναι δυνατόν, να τους δώσετε την ευκαιρία να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο αναφέρονται ή
παραπέμπονται.
Να γνωρίζετε ότι υπάρχουν θέματα ασφάλειας και δεοντολογίας που εμπλέκονται στους επιζώντες που λένε
τις ιστορίες τους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ταυτοποίησης και αντιποίνων, καθώς και της
πιθανότητας να επηρεάσουν ή να έχουν επιπτώσεις στις νομικές διαδικασίες.
Καταλάβετε ότι οι υπηρεσίες που εργάζονται με τις γυναίκες και τα παιδιά τους έχουν σχετικά λίγους πόρους,
πιθανότατα δεν θα έχουν άμεσα διαθέσιμους ανθρώπους για να πουν τις ιστορίες τους και ενδέχεται να μην
ενθαρρύνουν την εμπλοκή των επιζώντων με τα μέσα ενημέρωσης για λόγους ασφαλείας.
Να γνωρίζετε ότι η βία κατά των γυναικών μπορεί να αλλάξει στην πορεία της ζωής, για παράδειγμα,
οι ηλικιωμένες γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση από τα ενήλικα παιδιά τους.
Χτίστε σχέσεις και εμπιστοσύνη με εξειδικευμένες υπηρεσίες για να υποστηρίξουν πιο επείγουσες περιπτώσεις
όταν υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις και βία.

1

ABC, 2016, http://about.abc.net.au/wp-content/uploads/2016/03/Final-DFV-Fact-Sheet-15-Feb-2016.pdf

2

Family Violence Prevention Act, 2008
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5. Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ
Μην: Επιδιώκετε να εντυπωσιάσετε ή να υποτιμήσετε τη βία, μέσω της
χρήσης υπερβολικά δραματικής γλώσσας, μη αναγκαίων λεπτομερειών,
περιττών εικόνων ή εικόνων αποδυνάμωσης (βλέπε Χρήση Κατάλληλων
Εικόνων ή Λήψεων, σελ. 8) ή ακατάλληλων αναφορών ή λογοπαίγνιων.
Βλέπε Παραδείγματα «κακής προς καλύτερη» αναφοράς, σελ. 10.
6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ
Να: Χρησιμοποιήστε ενεργητική φωνή για να υπογραμμίσετε ότι κάποιος
διαπράττει αυτή τη βία κατά του θύματος. Για παράδειγμα, αντί να
χρησιμοποιείτε πρωτοσέλιδα στην παθητική φωνή όπως «γυναίκα
γρονθοκοπήθηκε», σκεφτείτε αντί αυτού «άνδρας γρονθοκόπησε γυναίκα»
ή «άνδρας γρονθοκόπησε την πρώην σύζυγό του». Διαφορετικά, μπορεί να
φανεί ότι η βία είναι κάτι που «απλά συμβαίνει» στις γυναίκες, ενώ στην
πραγματικότητα υπάρχει πάντα ένας δράστης.

«Έχω βρει εξαιρετικά ευεργετικές
τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις
αναφορές και τη χρήση της
γλώσσας από οργανισμούς όπως το
beyondblue και το People with
Disability Australia (Άτομα με
Αναπηρία στην Αυστραλία) – είναι
εύλογο για κάτι τόσο διαδεδομένο
όσο η οικογενειακή βία να
υπάρχουν παρόμοιες οδηγίες για να
βοηθήσουν τους δημοσιογράφους
να καλύψουν το ζήτημα με τον πιο
ουσιαστικό τρόπο».
- Melissa Davey
Διευθύντρια του Melbourne
Bureau
Guardian Australia

Να: Ονομάστε την τωρινή ή την πρώην σχέση μεταξύ της επιζώντος και
του δράστη (εάν υπάρχει και νομικά είστε σε θέση να το κάνετε).
Υπενθυμίστε στο κοινό σας ότι η περισσότερη βία κατά των γυναικών διαπράττεται από κάποιον που είναι γνωστός
τους (όπως ο νυν ή πρώην σύντροφος, ένα ενήλικο παιδί ή άλλο μέλος της οικογένειας ή ένας φροντιστής) και ότι οι
επιθέσεις από τους ξένους είναι λιγότερο συνηθισμένες (π.χ. σωματική ή σεξουαλική επίθεση από έναν ξένο).
Μην: Ενισχύετε την ιδέα ότι οι γυναίκες πρέπει να αστυνομεύουν ή να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους προκειμένου
να αποφεύγουν τη βία των ανδρών. Ενώ είναι σημαντικό οι γυναίκες και τα κορίτσια να είναι ασφαλείς, η
υπευθυνότητα για τη βία θα πρέπει πάντα να βαρύνει το πρόσωπο που την έχει διαπράξει.
7. ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Να: Όταν μπορείτε, χρησιμοποιείτε τις πολιτειακές, εθνικές
και (εάν χρειάζεται) παγκόσμιες στατιστικές σχετικά με τη
βία κατά των γυναικών για να πλαισιώσετε την ιστορία.
Λάβετε υπόψη ότι πολλές γυναίκες δεν καταγγέλλουν τη βία
και ότι ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται ή μη και γίνονται
κατανοητά τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να αποτελεί
σημαντικό μέρος της ιστορίας. Βλέπε Το πρόβλημα των
στοιχείων, σελ. 15.
8. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

"Όταν δολοφονήθηκε η αδερφή μου Νίκη, πολύ
μεγάλο μέρος των αναφορών των μέσων
ενημέρωσης ήταν για το χρώμα του δέρματός της,
το πολιτισμικό μας υπόβαθρο ή με κάποιο τρόπο
την απαλλαγή του δράστη από την ευθύνη για την
εγκληματική ενέργεια λόγω «κουλτούρας» ή
«φόνων τιμής»… ενώ το θέμα ήταν, ένας
άνθρωπος που επέλεξε να πάρει τη ζωή μιας
γυναίκας. [Πρέπει να] εξετάζουμε όλους αυτούς
τους παράγοντες και πώς κάνουν τη βία κατά των
γυναικών σοβαρότερη για τις γυναίκες από
συγκεκριμένες εθνοτικές και άλλες
πολιτισμικές ομάδες ".

Να: Χρησιμοποιείτε πάντα την ευκαιρία να βοηθήσετε τους
άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά στο κοινό σας που μπορεί
να ψάχνουν βοήθεια. Συμπεριλάβετε συστηματικά
- Tarang Chawla,
πληροφορίες σχετικά με επιλογές εξειδικευμένης
Πρεσβευτής του Our Watch
υποστήριξης για άτομα που έχουν υποστεί οικογενειακή βία,
όπως: «Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε υφίσταται
οικογενειακή βία, τηλεφωνήστε στο 1800 RESPECT.» Επίσης συμπεριλάβετε μια παραπομπή για τους άνδρες,
όπως: «Για συμβουλευτική βοήθεια, παροχή συμβουλών και υποστήριξη για άνδρες που έχουν προβλήματα
θυμού, σχέσης ή ανατροφής των παιδιών, καλέστε την Men's Referral Service (Υπηρεσία Παραπομπής Ανδρών)
στο 1300 766 491.»
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Μην: Απλά παρέχετε πληροφορίες σχετικά με εξειδικευμένες υπηρεσίες
αυτοκτονίας ή ψυχικής υγείας. Αυτό μη ηθελημένα παραβλέπει τις επιπτώσεις της
βίας που διαπράττεται κατά των γυναικών και των παιδιών τους και χάνεται η
ευκαιρία να προειδοποιηθούν αυτοί που υφίστανται επί του παρόντος τη βία
σχετικά με το πού να πάνε για εξειδικευμένη βοήθεια.
9. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ
Να: Θυμάστε ότι οι εικόνες και η προβολή είναι ζωτικής σημασίας για την αφήγηση
μιας ιστορίας αλλά μπορούν να διαιωνίσουν επιβλαβή στερεότυπα για το φύλο, τη
φυλή, την ικανότητα και την ηλικία. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την εικόνα που
εμφανίζει ότι «ήταν μεθυσμένη», φοβισμένη από αυτόν που την κακοποιεί,
«ατρόμητη» και «ανεύθυνη», ή ότι «αυτός ήταν ένας καλός οικογενειάρχης».

«Είναι ζωτικής σημασίας
τα μέσα ενημέρωσης να
κατανοήσουν και να
στηρίξουν το σημαντικό
ρόλο που παίζουν για την
ανάπτυξη και εφαρμογή
αυτών των
κατευθυντήριων
οδηγιών».
- Shaun Gough,
Διευθυντής ύλης
Triple M, Μελβούρνη

Να: Ρωτήσετε τον εαυτό σας (είτε παράγετε τις εικόνες είτε επιλέγετε εικόνες
αρχείου) τι ιστορία λέει η επιλεγμένη εικόνα για ένα άτομο. Εάν ήσαστε εσείς, θα
νοιώθατε άνετα με τη χρήση της εικόνας; Και, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στα μέλη της οικογένειας και στους
φίλους;

Μην: Βγάζετε φωτογραφίες από επιζώντες ή θύματα από ψηλά για να τους κάνετε να φαίνονται μικροί, τους ζητάτε
να φαίνονται «λυπημένοι» ή «αβοήθητοι» ή πέσετε στην παγίδα να χρησιμοποιήσετε εικόνες από τα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης όπου εμφανίζονται με μπικίνι - αν αυτή είναι η μόνη φωτογραφία που μπορείτε να βρείτε, περικόψτε τη!
10. ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
Να: Ανατρέξετε στους εμπειρογνώμονες σχετικά με τη βία κατά των
γυναικών για να βάλετε το θέμα στο κατάλληλο πλαίσιο. Βλέπε Πηγές,
σελ. 18, για κατάλογο υπηρεσιών οικογενειακής βίας και σεξουαλικής
κακοποίησης και οργανώσεων και ερευνητών για την πρόληψη της
βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων όπου απαιτείται
εκείνων με εξειδικευμένη εμπειρία στους Αβορίγινες και τα άτομα
από τα Νησιά του Πορθμού Τόρες, μετανάστες και πρόσφυγες και
κοινότητες LGBTIQ+.

«Οι καλοί τύποι δεν δολοφονούν τις
οικογένειές τους. Δεν κακοποιούν τις
γυναίκες τους. Δεν βλάπτουν τις κόρες και
τους γιους τους. Και σίγουρα δεν
δολοφονούν τα εγγόνια τους.»
- Rebecca Poulson
για την εφημερίδα
Sydney Morning Herald

Να: Προσέξετε όταν συμπεριλαμβάνετε μια αξιολόγηση του
χαρακτήρα του δράστη από γείτονες ή φίλους, όπως «Ήταν ένας 'εκπληκτικός σύζυγος' και 'αξιαγάπητος πατέρας'».
Κάτι τέτοιο είναι προβληματικό, διότι η οικογενειακή βία συνήθως κρατείται μυστική και για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Μην: Βασίζεστε μόνο στην αστυνομία ή τη δικαιοσύνη για σχόλια όταν αναφέρετε τη βία κατά των γυναικών.
Λάβετε υπόψη ότι ενώ η αστυνομία μπορεί να παράσχει το ιστορικό αναφερόμενου εγκλήματος, στην πλειοψηφία
της η βία κατά των γυναικών δεν θεωρείται εγκληματική, και δεν χαρακτηρίζεται ως «περιστατικό» και τις
περισσότερες φορές η βία κατά των γυναικών δεν καταγγέλλεται.

«Χωρίς αυτά τα στοιχεία, το περιστατικό εκπροσωπείται ως ένα μεμονωμένο και τυχαίο γεγονός. Αυτό αφήνει την
ευθύνη στα άτομα και τη λύση στο δικαστικό σύστημα. Επιτρέπει στην υπόλοιπη κοινωνία να το αποπέμψει ως
πρόβλημα κάποιου άλλου».
- Annie Blatchford, The Conversation
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3. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΒΟΡΙΓΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥY ΤΟΡΕΣ
Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μακρά ιστορία διαστρέβλωσης αναφορικά με τους Αβορίγινες και τα
άτομα από τα Νησιά του Πορθμού Τόρες, ιδίως όταν γίνονται αναφορές για βία κατά των Αβορίγινων γυναικών.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
●

●

Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοηθούν οι ευρύτερες επιπτώσεις της
αποικιοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του ρατσισμού, της
αποστέρησης, του διαγενεακού τραύματος και της εδραιωμένης
φτώχειας, στο πλαίσιο των εμπειριών βίας των Αβορίγινων γυναικών,
διότι καθιστούν δυσχερέστερη την αναζήτηση βοήθειας ή την
πρόσβαση στις υπηρεσίες, και τους δημιουργούν δυσπιστία προς τις
κρατικές υπηρεσίες ή το φόβο ότι θα πάρουν τα παιδιά τους.
Εξετάστε το ενδεχόμενο να συμπεριλάβετε κοινοτικές λύσεις και
προσεγγίσεις στο ζήτημα (π.χ. ηγετική θέση των Αβορίγινων και των
ατόμων από τα Νησιά του Πορθμού Τόρες στην κοινότητα,
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, προγραμματισμό με γνώμονα την
κοινότητα, που θα δώσουν έμφαση στην αντιμετώπιση ή την πρόληψη
της οικογενειακής βίας).

«Οι δημοσιογράφοι πρέπει να
καταλάβουν από πού προέρχεται η
βία και τα προβλήματα και ότι είναι
συμπτωματικά του αποικισμού, της
μειονεκτικής θέσης και της φτώχειας,
όχι της φυλής και του πολιτισμού. Οι
άνθρωποι πρέπει να συνδεθούν με
την ιστορία της Αυστραλίας για να το
καταλάβουν.»
– Paul Daley,
Walkey- Βραβευμένος
δημοσιογράφος, συγγραφέας και
σεναριογράφος

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ
Αναλογιστείτε τυχόν υποθέσεις που μπορεί να είναι εγγενείς στην ιστορία και αναρωτηθείτε:
●

●
●
●

Διαιωνίζω (μέσω εικόνων, γλώσσας και στατιστικών) τα αρνητικά στερεότυπα, για παράδειγμα, ότι η καταγωγή
των Αβορίγινων προκαλεί ή συμβάλλει στη βία ή ότι όλοι οι Αβορίγινες κάνουν κατάχρηση ουσιών και έχουν
προβλήματα με το αλκοόλ;
Έχω συνδέσει τη βία κατά των Αβοριγίνων γυναικών με το εθνικό και παγκόσμιο πρόβλημα της βίας κατά των
γυναικών, αντί να την παρουσιάσω ως «πρόβλημα των Αβορίγινων»;
Έχω κάνει υποθέσεις σχετικά με την εθνικότητα του δράστη, έχοντας κατά νου ότι και οι μη-ιθαγενείς άνδρες
είναι επίσης υπεύθυνοι (και κυρίως υπεύθυνοι στις αστικές περιοχές) (Our Watch, 2018).
Κατηγορώ άθελά μου την κουλτούρα, το αλκοόλ ή τη συμπεριφορά των γυναικών για τη βία;

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
●

●

Έχετε ζητήσει συμβουλές από μέλη της κοινότητας σχετικά με τα πολιτισμικά πρωτόκολλα όταν αναφέρετε το
όνομα ή χρησιμοποιείτε την εικόνα ενός πεθαμένου ατόμου σε αυτήν την συγκεκριμένη κοινότητα των
Αβορίγινων;
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις κοινότητες στην περιοχή στην οποία αναφέρεστε και να βελτιώσετε
την πολιτισμική σας ικανότητα 3;

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΣΑΣ
●
●

3

Καταλάβετε ότι καμία «φωνή» δεν μιλά για λογαριασμό ολόκληρης της κοινότητας των Αβορίγινων και των
ατόμων από τα Νησιά του Πορθμού Τόρες
Ζητήστε συμβουλές από τους Αβορίγινες και τα άτομα από τα Νησιά του Πορθμού Τόρες σχετικά με το ποιον
θεωρούν ευυπόληπτο ηγέτη ή εμπειρογνώμονα.

Οργανισμοί όπως ο Koorie Heritage Trust μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την εκπαίδευση
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●

●

Όπου είναι δυνατόν, συμπεριλάβετε στις ιστορίες σας τις φωνές των γυναικών Αβοριγίνων και αυτών από τα
Νησιά του Πορθμού Τόρες με τρόπο που υπογραμμίζει την ηγεσία και την εξουσία τους σε αυτό το ζήτημα και
μην τις απεικονίζετε αρνητικά.
Διαθέστε χρόνο για να αναπτύξετε σχέσεις και να οικοδομήσετε εμπιστοσύνη με τις επαφές και τις πηγές σας.
Ιστορικά, οι αναφορές της βίας έχουν δημιουργήσει δυσπιστία στην κοινότητα όταν γίνονται στα μέσα
ενημέρωσης.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Επικεφαλίδα: «Η δολοφονημένη μητέρα που ήταν ...
εθισμένη στο ναρκωτικό ice «άφηνε νηστικά» και
«χτυπούσε» τα παιδιά της
Πρόβλημα: Αντί να επικεντρώνεται στη δολοφονία μιας
γυναίκας και των δύο παιδιών της από το δράστη, το
άρθρο αυτό επικεντρώνεται στην ανατροφή των
παιδιών του θύματος, την ισχυριζόμενη χρήση
ναρκωτικών και την εμπλοκή της υπηρεσίας Προστασίας
του Παιδιού (Child Protection). Αυτό μη ηθελημένα
υπονοεί ότι η γυναίκα είναι υπεύθυνη για τη δολοφονία
της, και εκείνη των δύο παιδιών της.

ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 4
Επικεφαλίδα: «Είμαστε πραγματικές γυναίκες και
θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά»
Επιτυχία: Η αναφορά της Miki Perkins εφιστά την
προσοχή στα δυσανάλογα υψηλά επίπεδα βίας που
υφίστανται οι γυναίκες Αβορίγινες με τρόπο που
αναγνωρίζει το ευρύτερο πλαίσιο αποικισμού,
αποστέρησης και συνεχούς μειονεκτικής θέσης που
ενισχύει αυτή τη βία.

4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΕΣ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ
Δείτε παρακάτω μερικά πολύτιμα μαθήματα από τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη βία κατά των
γυναικών και των παιδιών τους από την Αυστραλία και τον κόσμο.
ΚΑΚΗ
«Το φερόμενο θύμα
βιασμού από τη
συμμορία είχε κάνει
υπερβολική
κατανάλωση αλκοόλ»

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η κατανάλωση αλκοόλ από το
θύμα είναι άσχετη με την
ιστορία και μη ηθελημένα
υπονοεί ότι ήταν η ίδια
υπεύθυνη για το βιασμό της.
Αυτή η επικεφαλίδα επίσης
αγνοεί τους δράστες και
κατευθύνει όλη την προσοχή
στην επιζούσα της βίας.

Δολοφονημένη
γυναίκα «που
εγκαταλείφτηκε
αιμόφυρτη μετά από
'άγριο σεξ '»

4

Η αναφορά στον βάναυσο
βιασμό και δολοφονία της
Αβορίγινης Lynette Daley
περιελάμβανε σαφείς και
εντυπωσιακές λεπτομέρειες των
τραυμάτων της. Αυτό το άρθρο

ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Οι κατηγορίες κατά των
θυμάτων έχουν πολλαπλές
αρνητικές επιπτώσεις, όπως
λιγότερη κατανόηση και
υποστήριξη, λιγότερη
παρέμβαση, άσχημες
επιπτώσεις στην υγεία,
λιγότερες προσφυγές στα
δικαστήρια και δεν
αντιμετωπίζει τα αίτια της βίας
κατά των γυναικών και των
παιδιών τους.

Για πολύ καιρό, η βία κατά των
Αβοριγίνων γυναικών
παρουσιαζόταν ως ασήμαντη,
δικαιολογημένη ή «αόρατη» στις
αναφορές των μέσων
ενημέρωσης. Αποτυγχάνοντας

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
«Τρεις ενήλικοι
άνδρες
κατηγορήθηκαν για
τον ομαδικό βιασμό
έφηβης»

«Εκστρατεία για
δικαιοσύνη για το
θάνατο της Lynette
Daley μετά από τον
φερόμενο βάναυσο
βιασμό και
δολοφονία της».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Reporting on Aboriginal People’s Experiences of Family Violence (2018)
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διαπιστώθηκε ότι παραβίασε τα
πρότυπα του Αυστραλιανού
Συμβουλίου Τύπου ως
«ανακριβές» και «άδικο» για τη
χρήση της φράσης «άγριο σεξ»
για να περιγράψει έναν
φερόμενο βιασμό.

να ονομάσει τον φερόμενο
βιασμό, το άρθρο μετατοπίζει
την ευθύνη μακριά από τους
δράστες και αγνοεί τη μη
συναινετική και βάναυση φύση
του βιασμού και του θανάτου
της Lynette Daley.

«Η ερωτική
απογοήτευση
κατηγορήθηκε για τη
βία»

Η κοινότητα αναζητά τρόπους
κατανόησης της ανείπωτης βίας,
αλλά αντί να εκπαιδεύει το κοινό
ως προς τα βαθύτερα αίτια της
βίας, αναφέρει τις δυσκολίες
που βιώνει ο δράστης.

Το να υποδείξουμε ότι η
«ερωτική απογοήτευση» ή τα
προβλήματα ψυχικής υγείας
είναι «υπεύθυνα» για τη βία των
ανδρών κατά των γυναικών δεν
μπορεί να βασιστεί σε
αποδείξεις και έρχεται σε
αντίθεση με τα ευρήματα της
Βασιλικής Επιτροπής της
Βικτώριας για την Οικογενειακή
Βία .

Αναφέρεται στη
δολοφονημένη
γυναίκα ως «η
τραβεστί»

Όταν η δυεμφυλική
(transgender) Mayang Prasetyo
δολοφονήθηκε βάναυσα από το
σύζυγό της Marcus Volke,
κάποιες αναφορές
επικεντρώθηκαν σε άσκοπες και
σαφείς λεπτομέρειες της βίας,
την σεξουαλικοποίησαν μέσα
από μια σειρά από πόζες με
μαγιό, και έψαξαν την δουλειά
της στην πορνεία και την
προσωπική της ζωή ως έναν
τρόπο να δικαιολογήσουν ή να
κατανοήσουν αυτή τη βία.

Οι γυναίκες που
αναγνωρίζονται ως
διεμφυλικές, ποικιλόμορφου
φύλου, λεσβίες και
αμφιφυλόφιλες υφίστανται
διακρίσεις και αποτελούν
ιδιαίτερο στόχο για άσκηση
βίας.

Η μητέρα του Arman
Abrahimzadeh δολοφονήθηκε
βάναυσα από τον πατέρα του
μπροστά σε 300 άτομα,
προκαλώντας ιδιαίτερη
προσοχή.

Ο Arman εξήγησε: Ο θάνατος
της μητέρας μας δεν ήταν κάτι
που θα έπρεπε να έχει
δραματοποιηθεί για να
πουλήσει εφημερίδες, η βία του
πατέρα μου δεν ήταν
αποτέλεσμα θρησκευτικών ή
πολιτισμικών αξιών και σίγουρα
δεν ήταν επειδή «ξαφνικά
θόλωσε το μυαλό του».

«Δολοφονία στην
πίστα»

Μετά τη δολοφονία της μητέρας
του, τα μέσα ενημέρωσης της
Αυστραλίας ανέφεραν ότι, λόγω
της μουσουλμανικής καταγωγής
του δράστη, η δολοφονία κατά
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Όλες οι γυναίκες χρειάζονται
την υποστήριξη ενός
αμερόληπτου μέσου
ενημέρωσης που δεν διαιωνίζει
τα επιζήμια στερεότυπα.

«Ο θάνατος της μητέρας μου

"Η ανάγκη του
δράστη να επιβληθεί
οδήγησε σε ανείπωτη
βία"

«Άνδρας δολοφονεί
βάναυσα γυναίκα»
Επειδή ο
σεξουαλικός
προσανατολισμός, το
επάγγελμα, το
ιατρικό ιστορικό και
η χώρα προέλευσης
της Mayang Prasetyo
δεν είναι υπεύθυνα
για τη βία - η
απόφαση του
συζύγου της να
χρησιμοποιήσει τη
βία είναι υπόλογη.
«Άνδρας σκοτώνει τη
γυναίκα του μετά
από χρόνια
κακοποίησης»

κάποιο τρόπο συνδεόταν με την
κουλτούρα του.
Η αναφορά της επικεφαλίδας σε
ένα γνωστό pop-τραγούδι ήταν
περιττή και ασεβής.

ήταν αποτέλεσμα της βαθιά
εδραιωμένης ανισότητας των
φύλων στην οποία ζούσαμε,
όπου η μητέρα μου, οι αδελφές
και εγώ ήμασταν ιδιοκτησία του
πατέρα μου".

4. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
Υπάρχουν πολλές εσφαλμένες αντιλήψεις όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών τους, μεταξύ των
οποίων:
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών, τα ζητήματα ψυχικής
υγείας ή το στρες οδηγούν σε ή προκαλούν τη βία κατά
των γυναικών.

Παρόλο που αυτά τα ζητήματα ενδέχεται να
επιδεινώσουν τη βία, δεν οδηγούν σε βία ή προκαλούν
βία.

Οι άνδρες «απλά ξεσπάνε» ή κάτι (μια διαφωνία)
«πυροδότησε» τη βία.

Οι έρευνες δείχνουν ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία
(80 τοις εκατό) των ανδρών που δολοφόνησαν τις
συντρόφους του υπήρχε ιστορικό ότι τις κακοποιούσαν.

Ο σεξισμός/ανισότητα των φύλων δεν έχει καμία σχέση
με τη βία κατά των γυναικών.

Οι γυναίκες είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία τα
θύματα της οικογενειακής βίας και της σεξουαλικής και
σωματικής κακοποίησης (ABS, 2016), διότι λόγω του
φύλου τους, γίνονται στόχος της βίας, και οι άνδρες
είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία οι δράστες.

Η βία κατά των γυναικών είναι σπάνια ή απρόβλεπτη.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας λέει ότι η βία κατά των
γυναικών είναι και προβλέψιμη και μπορεί να
προληφθεί. Σε όλη την Αυστραλία, η αστυνομία
καλείται σε ένα περιστατικό οικογενειακής βίας κατά
μέσο όρο μία φορά κάθε δύο λεπτά. Η οικογενειακή βία
είναι επίσης ο μεγαλύτερος παράγοντας κακής υγείας
και πρόωρου θανάτου στις γυναίκες ηλικίας 15-44 ετών
(VICHEALTH, 2018).

Ορισμένες κουλτούρες ή κοινωνικοοικονομικές ομάδες
είναι πιο βίαιες από άλλες.

Ενώ οι διακρίσεις μπορεί να σημαίνουν ότι οι γυναίκες
από ορισμένες κουλτούρες και χαμηλότερες
κοινωνικοοικονομικές ομάδες πλήττονται δυσανάλογα
από τη βία, ο ισχυρισμός ότι οι δράστες από αυτές τις
ομάδες είναι εκ φύσεως πιο βίαιοι είναι και ανακριβής
και επιζήμιος. Οι αναφορές συχνά υποδηλώνουν ότι η
βία κατά των Αβορίγινων γυναικών διαπράττεται μόνο
από Αβορίγινες άνδρες, όταν και οι μη-ιθαγενείς άνδρες
είναι επίσης δράστες, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές
(Our Watch, 2018).
Ανεπίσημα, γνωρίζουμε επίσης ότι οι γυναίκες με
προσωρινές βίζες υφίστανται βία από συντρόφους από
όλα τα πολιτισμικά υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων
των Αυστραλών πολιτών.
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Οι γυναίκες συχνά λένε ψέματα για τη σεξουαλική
κακοποίηση και το βιασμό.

Οι ψευδείς ισχυρισμοί περί ενδοοικογενειακής βίας ή
σεξουαλικής κακοποίησης είναι εξαιρετικά σπάνιοι
(AIFS, 2013) και ένα εντυπωσιακό ποσοστό 80 τοις
εκατό των γυναικών που υφίστανται βία από τους νυν
συντρόφους τους (ABS, 2012), και το 80 τοις εκατό των
γυναικών που βιώνουν σεξουαλική κακοποίηση, δεν
ενημερώνουν την αστυνομία για τη βία (ABS, 2006).

Οι γυναίκες θα μπορούσαν να φύγουν από μια
κατάσταση βίας «εάν ήθελαν».

Η πιο ακραία βία, συμπεριλαμβανομένης της
δολοφονίας, συμβαίνει συνήθως όταν μια γυναίκα
προσπαθεί να φύγει από μια σχέση.
Όταν θεωρείται ότι μια γυναίκα που είναι θύμα βίας
παραμένει από επιλογή της, η ευθύνη απομακρύνεται
από τον δράστη.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες
δεν την αναφέρουν και δεν απομακρύνονται από τη
βία, μεταξύ των οποίων:
●

●
●

●

●

●
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φόβος για τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών
τους (και αυξημένος κίνδυνος για τις έγκυες
γυναίκες)
πολιτισμικές προσδοκίες ή πιέσεις από την
οικογένεια και τους φίλους
έλλειψη στέγης και οικονομικών πόρων για να
μπορέσουν να ξεφύγουν και να βρουν
υποστήριξη
εμπόδια πρόσβασης σε εξειδικευμένες
υπηρεσίες υποστήριξης ή στέγαση έκτακτης
ανάγκης - συμπεριλαμβανομένου του
καθεστώτος βίζας, της γλώσσας και της
γεωγραφικής θέσης (όπως η διαβίωση σε
αγροτικές και περιφερειακές περιοχές)
δυσκολία να εμπιστευτούν την αστυνομία ή
άλλες αρχές λόγω προηγούμενων εμπειριών
ρατσισμού ή διακρίσεων ή ανησυχίας να μην
πάρουν τα παιδιά τους σε ιδρύματα φροντίδας
εάν αναφέρουν τη βία στο σπίτι
δυσκολία να φύγουν, καθώς μπορεί να
βασίζονται στην υποστήριξη των ατόμων που
τις κακοποιούν (για παράδειγμα, για τις
γυναίκες με αναπηρία και τις ηλικιωμένες
γυναίκες).

3. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
● Σε ένα χρόνο κατά το 2017-18:
○ μεταξύ 5.690 και 7.127 περιστατικά οικογενειακής βίας καταγράφονταν κάθε μήνα
○ το 75 τοις εκατό των 76.125 κατοίκων της Βικτώριας που υπέστησαν οικογενειακή βία ήταν
γυναίκες, κυρίως (71,5 τοις εκατό) ηλικίας 20-49 ετών
○ το 76,2 τοις εκατό των δραστών αυτής της βίας ήταν άνδρες
● Οι Αβορίγινες της Βικτώριας υπερ-αντιπροσωπεύονται στις αναφορές περιστατικών οικογενειακής βίας,
τέσσερις φορές περισσότερο για τα μέλη της οικογένειας που έχουν πληγεί και πέντε φορές για τους
φερόμενους παραβάτες. Παρά το γεγονός ότι αποτελούν λιγότερο από το ένα τοις εκατό του πληθυσμού
της Βικτώριας, οι Αβορίγινες αντιπροσώπευαν το τέσσερα τοις εκατό όλων των αναφορών για τα μέλη της
οικογένειας που πλήττονται (21.401) και το πέντε τοις εκατό όλων των αναφορών για τους φερόμενους
παραβάτες (25.666) που έγιναν τα τελευταία 10 χρόνια. (Victorian Aboriginal Affairs Report, 2017)
● Οι παγκόσμιες μελέτες υποδεικνύουν ότι ένας στους έξι (περίπου 150.000) ηλικιωμένοι κάτοικοι της
Βικτώριας υφίστανται κακοποίηση (Seniors Rights Victoria, 2018), με σχεδόν το ήμισυ όλων των
εγκλημάτων κατά ενός ηλικιωμένου θύματος να συμβαίνει στο πλαίσιο οικογενειακής βίας (Alastair
Goddell, Victoria Police, 2018)
● Στη Βικτώρια, το 38 τοις εκατό των ατόμων που αναζητούν εξειδικευμένες υπηρεσίες για άστεγους είναι
γυναίκες που διαφεύγουν από οικογενειακή βία, έναντι 33 τοις εκατό σε εθνικό επίπεδο

ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
● Κατά μέσο όρο, μία γυναίκα την εβδομάδα δολοφονείται από τον νυν ή πρώην σύντροφό της (AIHW, 2018)
● Μια στις τρεις Αυστραλές γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία (ABS, 2017)
● Μια στις πέντε Αυστραλές γυναίκες έχει υποστεί σεξουαλική βία (ABS, 2017)
● Οι γυναίκες έχουν τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να υποστούν βία
από τον σύντροφο τους. (ABS, 2017)
● Ένας στους πέντε LGBTIQ+ Αυστραλούς έχει υποστεί κάποια μορφή σωματικής ομοφοβικής κακοποίησης
(Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αυστραλίας, 2014)
● Οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες είναι τουλάχιστον δυο φορές πιο πιθανό να υποστούν βία από τα
άτομα χωρίς αναπηρία (Women with Disabilities Victoria, 2013)
● Το ένα τρίτο των 49 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη βία κατά των γυναικών στην Αυστραλία το
2017 ήταν άνω των 60 ετών (Counting Dead Women Australia 2018)
● Οι Αβορίγινες γυναίκες είναι 35 φορές πιο πιθανό να νοσηλευτούν λόγω οικογενειακής βίας από άλλες
γυναίκες. Δύο από τα πέντε θύματα ανθρωποκτονίας (41 τοις εκατό) δολοφονούνται από έναν νυν ή πρώην
σύντροφο, διπλάσιο από το ποσοστό των μη ιθαγενών θυμάτων (22 τοις εκατό) (AIHW 2018)
● Οι γυναίκες που αναγνωρίζονται ως λεσβίες ή αμφιφυλόφιλες υφίστανται πολύ υψηλότερα ποσοστά
σεξουαλικής βίας από τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες (de Visser et al. 2014)
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τα πιο πλήρη στοιχεία προέρχονται από την Έρευνα Προσωπικής Ασφάλειας που διεξήγαγε το Australian Bureau of
Statistics (ABS) [Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικής (ABS)], το οποίο συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη φύση και
την έκταση της βίας που υφίστανται τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, αλλά όχι καταγεγραμμένα στατιστικά
στοιχεία για την εγκληματικότητα.
Τα καταγεγραμμένα στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα, δεν μας λένε απαραίτητα πόσα άτομα υφίστανται
βία λόγω φύλου, επειδή τα περισσότερα άτομα που την υφίστανται δεν το αναφέρουν στην αστυνομία.
Επιπλέον, οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων και καταπίεσης (για παράδειγμα λόγω
φυλής, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, σωματικής ή νοητικής ικανότητας ή της ηλικίας τους) υφίστανται
υψηλότερα επίπεδα βίας από άλλες γυναίκες, αλλά είναι ακόμη λιγότερο πιθανό να αναφέρουν τη βία ή να βρουν
κατάλληλη ανταπόκριση ή υποστήριξη.
Πρέπει επίσης να προσέξουμε ότι οι προσωπικές μας έμμεσες προκαταλήψεις μπορούν να μας κάνουν να
ερμηνεύσουμε εσφαλμένα τα στατιστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ενώ οι γυναίκες Αβορίγινες και αυτές από τα
Νησιά του Πορθμού Τόρες υφίστανται οικογενειακή βία σε υψηλότερα ποσοστά από άλλες γυναίκες 5, ο δημόσιος
διάλογος και οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης θα υπαινίσσονταν ότι η βία αυτή διαπράττεται μόνο από άνδρες
Αβορίγινες ή από τα νησιά του Πορθμού Τόρες· όταν στην πραγματικότητα και οι μη-ιθαγενείς άνδρες είναι επίσης
υπεύθυνοι (και ως επί το πλείστον υπεύθυνοι σε αστικές περιοχές (Our Watch, 2018)).
5. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ
Οι επιπτώσεις της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών τους είναι ποικίλες, βαθιές και μπορεί να είναι
μακροχρόνιες. Οι επιζώντες μπορεί να συνεχίσουν να χρειάζονται υποστήριξη για χρόνια μετά τον τερματισμό της
βίας. Ως εκ τούτου, έχει πολλές κοινωνικές, υγειονομικές και οικονομικές συνέπειες για τις οικογένειες και τις
κοινότητες, και τελικά για την κοινωνία, με εκτιμώμενο κόστος για την Αυστραλία ύψους 21,6 δισεκατομμυρίων
δολαρίων ετησίως.
Η ζωή κάτω από οικογενειακή βία είναι ιδιαίτερα οδυνηρή για τα παιδιά. Οι επιδράσεις μπορεί να είναι τραυματικές,
συνεχείς και μακροχρόνιες. Μπορούν να συσσωρευτούν με την πάροδο του χρόνου και να επηρεάσουν κάθε πτυχή
της ζωής των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της ανάπτυξης και της ευημερίας.
6. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΌΡΟΙ
«Βία κατά των γυναικών» είναι κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο, η οποία είναι πιθανό να επιφέρει βλάβη ή πόνο
στις γυναίκες, είτε αυτό συμβαίνει δημόσια είτε πίσω από κλειστές πόρτες. «Με βάση το φύλο» σημαίνει ότι η βία
επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες (στο σύνολο), ότι συμβαίνει σε ένα ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο, όπου η εξουσία και οι πόροι κατανέμονται άνισα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ότι η βία
5

Δεν υπάρχει ενιαία πηγή στοιχείων που να παρέχει άμεση σύγκριση για όλες τις μορφές βίας. Ωστόσο, διάφορες πηγές
στοιχείων δείχνουν σταθερά ότι οι γυναίκες Αβορίγινες και αυτές από τα Νησιά του Πορθμού Τόρες αντιμετωπίζουν
υψηλότερα (και συχνά πολύ υψηλότερα) ποσοστά βίας από τις μη αυτόχθονες γυναίκες, με το μέγεθος της διαφοράς να
ποικίλλει ανάλογα με το είδος της βίας, την πηγή των στοιχείων και τη δικαιοδοσία. Το 2014-15, τα ποσοστά νοσηλείας για τις
κακοποιήσεις που συνδέονταν με την οικογενειακή βία στις Αβορίγινες και τις γυναίκες από τα Νησιά του Πορθμού Τόρες
ήταν 530 γυναίκες ανά 100 000 γυναίκες. Αφού προσαρμόστηκε για διαφορές στην ηλικιακή διαβάθμιση του πληθυσμού,
αυτό ήταν 32 φορές το ποσοστό για τις μη αυτόχθονες γυναίκες. Πηγή: Συντονιστική Επιτροπή για την Αναθεώρηση της
Παροχής Κρατικών Υπηρεσιών (2016) Υπέρβαση της μειονεκτικής θέσης των Αυτοχθόνων: Βασικοί δείκτες 2016, Επιτροπή
Παραγωγικότητας, Καμπέρα, σελ. 4.98, και πίνακας (πίνακας 4Α.12.13).
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ενισχύει αυτή τη φυλετική ανισορροπία εξουσίας. Ενώ ένα μεγάλο μέρος της βίας που υφίστανται οι γυναίκες
διαπράττεται σε ένα «οικογενειακό» πλαίσιο (από τους άνδρες συντρόφους ή τους πρώην συντρόφους ή άλλα μέλη
της οικογένειας), αυτό δεν συμβαίνει πάντα - η βία που υφίστανται οι γυναίκες λόγω φύλου περιλαμβάνει πολλές
άλλες μορφές – για παράδειγμα το βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση από μη σύντροφο/μέλος της οικογένειας,
τη βία στα ραντεβού και τη σωματική βία ή παρενόχληση που διαπράττει (για παράδειγμα) ένας συνάδελφος,
συμμαθητής ή ξένος.
Η «οικογενειακή βία» είναι ένας ευρύτερος όρος που χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει τη βία που συμβαίνει στο
ευρύτερο δίκτυο της οικογένειας (για παράδειγμα, μεταξύ των μελών της οικογένειας) και της κοινότητας και
χρησιμοποιείται για την αναφορά σε είδη βίας (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, συναισθηματική ή οικονομική)
που συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας στενής σχέσης. Η οικογενειακή βία αναφέρεται επίσης στη βία που συμβαίνει στο
πλαίσιο της εκτεταμένης συγγένειας και των οικογενειακών σχέσεων στις κοινότητες των Αβορίγινων και των
ατόμων από τα Νησιά του Πορθμού Τόρες ή σε άλλες πολιτισμικές κοινότητες. Ο όρος χρησιμοποιείται συχνότερα
από την «ενδοοικογενειακή βία», η οποία αναφέρεται μόνο σε πράξεις βίας που συμβαίνουν σε οικογενειακό
περιβάλλον μεταξύ δύο ανθρώπων που είναι ή ήταν σε στενή σχέση.
Ο Βικτωριανός νόμος του 2008 για την Προστασία κατά της Οικογενειακής Βίας ορίζει την οικογενειακή βία ως
«συμπεριφορά ενός μέλους της οικογένειας που δημιουργεί φόβο και έλεγχο του/της συντρόφου, του/της πρώην
συντρόφου ή άλλων μελών της οικογένειάς του/της». Αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να λάβουν πολλές μορφές και
μπορεί να περιλαμβάνουν:
● σωματική βία, όπως χτύπημα, σπρώξιμο, έγκαυμα ή πνιγμό, βάναυση συμπεριφορά ή παραμέληση του
ατόμου που δέχεται φροντίδα
● ψυχολογική και/ή λεκτική κακοποίηση (όπως απειλές, επανειλημμένοι εξευτελισμοί, βρισιές, σεξιστική,
ρατσιστική κακοποίηση, κακοποίηση ηλικιωμένου ή αναπήρου ή ομοφοβική κακοποίηση)
● συναισθηματική κακοποίηση, όπως προσβολές, χειραγώγηση, απειλές
● οικονομική κακοποίηση, όπως ο έλεγχος της πρόσβασης στα χρήματα
● παρακολούθηση ή άλλα είδη παρενόχλησης
● σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του εξαναγκασμού
● άλλες μορφές συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν ένα μέλος της οικογένειας, να το
φοβίσουν ή να μειώσουν το αίσθημα αυτοεκτίμησης του - συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του
ποιους βλέπει ή τι κάνει
Για τις γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές μορφές διακρίσεων και καταπίεσης, οι δράστες μπορεί να
χρησιμοποιήσουν αυτό το μειονέκτημα ως μέρος της κακοποίησης τους. Για παράδειγμα:
● αφαίρεση του εξοπλισμού ή των βοηθημάτων που σχετίζονται με την αναπηρία ενός ατόμου
● απειλές για «διώξιμο»
● χρησιμοποίηση της προσωρινής βίζας της γυναίκας για να την ελέγξει
● απαγόρευση ενός ηλικιωμένου ατόμου να έχει πρόσβαση ή να ελέγχει τα οικονομικά του
Η οικογενειακή βία μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε ανεξάρτητα από φύλο, σεξουαλικότητα, ταυτότητα φύλου ή
οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό ταυτότητας. Ωστόσο, στατιστικά, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία
των δραστών και οι γυναίκες και τα παιδιά αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των θυμάτων-επιζώντων.
«Κακοποίηση ηλικιωμένου» είναι κάθε πράξη που προκαλεί βλάβη σε έναν ηλικιωμένο και ασκείται από κάποιον
που γνωρίζει και εμπιστεύεται, όπως οικογένεια ή φίλοι. Η κακοποίηση μπορεί να είναι:
●
●
●
●

σωματική - όπως το χτύπημα ή το σπρώξιμο
οικονομική - χρησιμοποιώντας παράνομα ή εσφαλμένα την ιδιοκτησία, τα οικονομικά ή άλλα περιουσιακά
στοιχεία κάποιου
συναισθηματική - όπως λεκτική κακοποίηση και απειλές·
ή σεξουαλική - συμπεριλαμβανομένων των ανεπιθύμητων σεξουαλικών πράξεων ή επαφών.

Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει παραμέληση και συχνά ασκείται πάνω από ένα είδος κακοποίησης.
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7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εδώ προτείνουμε τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε ανθρώπους και οργανισμούς με εμπειρία
στην οικογενειακή βία και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών τους.
Αντί να καταχωρίσετε στοιχεία επικοινωνίας των μέσων ενημέρωσης και σχετικών υπηρεσιών που γρήγορα θα
καταστούν ανεπίκαιρα, σας συνιστούμε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Our Watch για μια λίστα με τα στοιχεία
επικοινωνίας των μέσων ενημέρωσης 6 που ενημερώνεται τακτικά.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Our Watch
ANROWS, Australia’s National Research Centre for Women’s Safety
Djirra, πρώην Aboriginal Family Violence Prevention και Legal Service Victoria
Domestic Violence Resource Centre (DVRC)
Domestic Violence Victoria (DV Vic)
InTouch Multicultural Centre Against Family Violence
No to Violence, ο οργανισμός που ηγείται στην εξάλειψη της οικογενειακής βίας των ανδρών
CASA Forum
Women’s Health East, για πρόσβαση σε συνηγόρους επιζώντων
1800 RESPECT (Medibank – εθνική υπηρεσία)

ΆΤΟΜΑ
"
"
"

Dr. Anatasia Powell, RMIT University
Dr. Kate Fitz-Gibbon, Monash University
Margaret Simons, δημοσιογράφος και συγγραφέας

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
"
"
"
"
"
"
"
"

Gay and Lesbian Health Victoria
Multicultural Centre for Women’s Health
Queerspace – Drummond Street Services
Seniors Rights Victoria
Thorne Harbour Health
Women with Disabilities Victoria
VicHealth
Youth Affairs Council Victoria (YACVic)

6 Επισκεφτείτε το

www.ourwatch.org.au/News-media/Media-Contacts για μια ενημερωμένη λίστα των στοιχείων
επικοινωνίας των μέσων ενημέρωσης και σχετικών υπηρεσιών

17

8. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
Australian Bureau of Statistics (ABS), 2017, 2016 Έρευνα για την Προσωπική Ασφάλεια:
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4906.0
Australian Bureau of Statistics (ABS), 2017, Καταγεγραμμένα Εγκλήματα – Θύματα, Αυστραλία, 2017 – Βικτώρια:
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4510.0~2017~Main%20Features~Victoria~8
Australian Domestic and Family Violence Death Review Network, Έκθεση Δεδομένων, 2018:
http://www.ombudsman.wa.gov.au/Reviews/Documents/FDV/ADFVDRN_Data_Report_2018.pdf
Australian Institute of Health and Welfare, 2018, Οικογενειακή, ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία στην Αυστραλία:
https://www.aihw.gov.au/reports/domestic-violence/family-domestic-sexual-violence-in-australia2018/contents/summary
Crime Statistics Agency (Victoria), Πύλη Δεδομένων για την Οικογενειακή Βία:
https://www.crimestatistics.vic.gov.au/family-violence-data-portal
Morgan A & Chadwick H, 2009, Βασικά ζητήματα στην ενδοοικογενειακή βία. Έρευνα στην πράξη αριθ. 7. Καμπέρα:
Αυστραλιανό Ινστιτούτο Εγκληματολογίας. https://aic.gov.au/publications/rip/rip07
VicHealth, 2013, National Community Attitudes towards Violence Against Women Survey (NCAS):
https://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-resources/publications/2013-national-community-attitudes-towardsviolence-against-women-survey (Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ANROWS θα δημοσιεύσει τα τελευταία αποτελέσματα
(2017) της έρευνας στα τέλη του 2018 /αρχές 2019).
Βικτωριανή Κυβέρνηση 2018, Dhelk Dja: Safe Our Way. Ισχυροί Πολιτισμοί, Ισχυροί Άνθρωποι, Ισχυρές Κοινότητες,
https://www.vic.gov.au/system/user_files/Documents/fv/Dhelk%20Dja%20-%20Safe%20Our%20Way%20%20Strong%20Culture%2C%20Strong%20Peoples%2C%20Strong%20Families%20Agreement.pdf
Βικτωριανή Κυβέρνηση, Βασιλική Επιτροπή για την Οικογενειακή Βία, Καθεστώς Εφαρμογής των 227 Συστάσεων,
https://www.vic.gov.au/familyviolence/recommendations.html
World Health Organisation (WHO), 16 Μέρες Ακτιβισμού ενάντια στη βία λόγω φύλου, διαθέσιμη στο
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/16_days/en/index1.html
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Australian Press Council, 2014, Ειδικά Πρότυπα για τις Αναφορές των Αυτοκτονιών
https://www.presscouncil.org.au/uploads/52321/ufiles/SPECIFIC_STANDARDS_SUICIDE_-_July_2014.pdf
Australian Press Council, 2016, Συμβουλευτική Κατευθυντήρια Οδηγία σχετικά με τις Αναφορές της Οικογενειακής και της
Ενδοοικογενειακής βίας
https://www.presscouncil.org.au/uploads/52321/ufiles/Guidelines/Advisory_Guideline_on_Family_and_Domestic_Viole
nce_Reporting.pdf
Kalinya & Department of Premier and Cabinet, 2017, Αναφορές για τις Εμπειρίες των Αβορίγινων ως προς την
Οικογενειακή Βία http://kalinya.com.au/wp-content/uploads/2018/01/Reporting-on-Aboriginal-peoples-experiences-offamily-violence-media-toolkit-1.pdf
Monash University, 2018, Γλώσσα χωρίς Αποκλεισμούς https://www.monash.edu/about/editorialstyle/writing/inclusivelanguage
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Media Diversity Australia, Reporting on Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples and Issues,
https://www.mediadiversityaustralia.org/indigenous/
Our Watch, Πρόληψη της οικογενειακής βίας κατά των ατόμων στις LGBTI κοινότητες,
https://www.ourwatch.org.au/getmedia/13fded0c-851b-4935-b402-e00fdb9b6e4b/Summary-report_Preventing-FVagainst-people-in-LGBTI-communities-(Accessible-PDF).pdf.aspx
Pearson M & Polden M, 2014, Ο οδηγός του δημοσιογράφου για το δίκαιο των μέσων ενημέρωσης: Ένα εγχειρίδιο για
τους επικοινωνούντες σε έναν ψηφιακό κόσμο, Allen and Unwin
Αναφορές για τους Αβορίγινες και τα άτομα από τα Νησιά του Πορθμού Τόρες και τα Ζητήματά τους: Ένα εισαγωγικό
βοήθημα για τα μέσα ενημέρωσης (2018). (Reporting on Aboriginal and Torres Strait Islander People and Issues: An
introductory resource for the media (2018))
Κυβέρνηση της Κουισλάνδης, Οδηγός μέσων ενημέρωσης για την Ενδοοικογενειακή και οικογενειακή βία:
https://www.communities.qld.gov.au/resources/gateway/campaigns/end-violence/domestic-family-violence-mediaguide.pdf

19

