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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 
Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ προσφέρει πρωτοποριακή χρηματοδότηση, ύψους 2 
εκατομμυρίων δολαρίων, για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής 
βίας στις κοινότητες πολιτισμικά διαφορετικών πολιτών. 
 
Η υπουργός για την Ασφάλεια των Γυναικών και την Πρόληψη της Οικογενειακής και 
Σεξουαλικής Βίας, Natalie Ward, είπε ότι η χρηματοδότηση θα δοθεί σε θρησκευτικές και 
κοινοτικές οργανώσεις ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες στήριξης σε ακόμα μεγαλύτερο 
αριθμό ατόμων. 
 
Σύμφωνα με την κα Ward «Η ενδοοικογενειακή βία δεν κάνει διακρίσεις και θα πρέπει 
όλα τα θύματα/επιζώντες, ανεξαρτήτως πολιτισμικής ταυτότητας, να έχουν πρόσβαση 
στη βοήθεια που χρειάζονται». 
 
«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θύματα/επιζώντες σε πολιτισμικά διαφορετικές κοινότητες, 
που διστάζουν να αναζητήσουν βοήθεια από τις υπάρχουσες δομές στήριξης λόγω του 
καθεστώτος βίζας τους, ή της έλλειψης κοινωνικού κύκλου στήριξης στην Αυστραλία, ή 
λόγω γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων. 
 
«Με αυτές τις επιδοτήσεις, οι υπηρεσίες που προσφέρουν βοήθεια σε όλη την ΝΝΟ, θα 
μπορέσουν να υιοθετήσουν μια πιο στοχευμένη προσέγγιση συγκεκριμένα για τα θύματα/ 
επιζώντες που είναι μέλη πολιτισμικά διαφορετικών κοινοτήτων.» 
 
Θρησκευτικές ή κοινοτικές οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να 
κάνουν αίτηση τώρα για να λάβουν εφάπαξ επιδότηση από 20.000 έως 150.000 δολάρια. 
 
Ο υπουργός Πολυπολιτισμικότητας Mark Coure είπε ότι είναι σημαντικό να παρέχουμε 
στις πολιτισμικά διαφορετικές κοινότητες τα εργαλεία που χρειάζονται για να 
ανταποκριθούν στη βία, με αποτελεσματικό τρόπο χωρίς αποκλεισμούς λόγω 
πολιτισμικής ταυτότητας. 
 
«Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι ίδιον μιας 
συγκεκριμένης πολιτισμικής ομάδας ή κοινότητας», είπε ο κος Coure. 
 
«Η ΝΝΟ είναι η πιο πολυπολιτισμική πολιτεία σε ολόκληρη την Αυστραλία και αυτό 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις υπηρεσίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
στήριξης. 
 



«Γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι δεν υπάρχει μια ενιαία ομοιόμορφη λύση που να 
ανταποκρίνεται σε όλα τα ζητήματα, επομένως είναι προς το συμφέρον όλων μας σαν 
πολιτεία, να εξοπλίσουμε τις πολιτισμικά διαφορετικές κοινότητες με εργαλεία και πόρους, 
προκειμένου να είναι ικανές να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα». 
 
Αυτές οι επιδοτήσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά υπηρεσιών στήριξης που ήδη 
παρέχει η Κυβέρνηση σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας όπως:  
 
• Ευελιξία στα κριτήρια ‘Ομολογιακού Δανείου για Έναρξη Ενοικίου’ (Rentstart Bond 
Loan) για άτομα που εγκαταλείπουν στέγη όπου υφίστανται βία. 
• Πρόσβαση στα προγράμματα First Homer Buyer Choice και First Home Buyer 
Assistance σε επιζώντες/θύματα. 
• Διευκόλυνση για τον άμεσο τερματισμό μισθωτηρίου για εγκατάλειψη στέγης όπου 
υπάρχει βία. 
• Παροχή εικοσιτετράωρης στήριξης μέσω της Γραμμής Βοήθειας ΝΝΟ για την 
Ενδοοικογενειακή Βία ώστε να βρεθεί ένα ασφαλές μέρος για να μείνουν τα θύματα ή να 
μεταφερθούν οι ίδιοι μαζί με τα παιδιά τους, να συνδεθούν με την αστυνομία, τα 
δικαστήρια, τους δικηγόρους και συμβούλους, και να τους βοηθήσουν να καταρτίσουν 
ένα σχέδιο ασφάλειας. 
• Το πρόγραμμα ‘Δικαιούμαι να Ρωτήσω’, όπου οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν εάν ο 
σύντροφός τους έχει ιστορικό αδικημάτων σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας. 
• 20 εκατομμύρια δολάρια στην διάρκεια δύο ετών για, έως και 200 επιπρόσθετες 
ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης. 
• Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ, ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να επανεξετάσει όλες τις ποινές για αδικήματα 
που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία στην πολιτεία. 
• Εάν επανεκλεγεί η κυβέρνηση της ΝΝΟ θα χρηματοδοτήσει την δημιουργία ενός 
καταλόγου ειδικών για την Ενδοοικογενειακή και Οικιακή Βία σε τρία τοπικά δικαστήρια, 
και θα χρηματοδοτήσει θέσεις για πέντε επιπλέον δικαστές προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι οι υποθέσεις θα εκδικάζονται νωρίτερα. 
 
Η κυβέρνηση της ΝΝΟ πραγματοποιεί επένδυση ρεκόρ με την χρηματοδότηση τάξης άνω 
των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, σε πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της Ασφάλειας 
των Γυναικών, συμπεριλαμβανομένων: 
 
• 426,6 εκατομμυρίων δολαρίων για την διεύρυνση της πρωτοβουλίας Core and Cluster, 
με σκοπό την παροχή και λειτουργία νέων καταφυγίων γυναικών που θα μπορούν να 
στηρίξουν έως και 2.900 επιπλέον γυναίκες και παιδιά που διαφεύγουν από 
ενδοοικογενειακή και οικιακή βία κάθε χρόνο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χρηματοδότηση 
που έχει γίνει ποτέ στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας. 
• Νόμοι ορόσημο για την ποινικοποίηση του καταναγκαστικού ελέγχου στις συντροφικές 
σχέσεις  
• Πρωτοποριακοί νόμοι σε εθνικό επίπεδο για την ‘εκφρασμένη συναίνεση’, που 
ξεκίνησαν να ισχύουν την 1η Ιουνίου 2022. 
 
Οι αιτήσεις για τις επιδοτήσεις μπορούν να γίνουν από τις 13 Φεβρουαρίου έως τις 27 
Μαρτίου. 
 
Τα κεφάλαια θα αποδεσμευτούν τον Ιούνιο του 2023 μετά από μια διαδικασία 
αξιολόγησης και έγκρισης της επιδότησης, και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έως τις 30 
Ιουνίου 2024. Δεν διατίθεται χρηματοδότηση διαρκείας ή επανάληψη της 
χρηματοδότησης.  
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