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ÇOK KÜLTÜRLÜ EV İÇİ DESTEK GRUPLARI İÇİN YARDIM 
 
Çok kültürlü gruplar, NSW Hükümeti tarafından ev içi ve cinsel şiddeti ele almak için yapılan 
rekor yatırımın bir parçası olarak 2 milyon dolarlık ekstra bir fon alacak. 
 
Kadın Güvenliği ve Ev İçi ve Cinsel Şiddetin Önlenmesi Bakanı Natalie Ward, finansmanın 
inanç ve topluma dayalı müdahale hizmetlerinin her zamankinden daha fazla insana 
yardımcı olmasını sağlayacağını söyledi. 
 
Sayın Ward, "Ev içi şiddet ayrımcılık yapmaz ve mağdur kişi, geçmişlerine bakılmaksızın 
ihtiyaç duydukları yardımı alabilmelidir" dedi. 
 
"Çok kültürlü toplumlarda, vize statüleri, Avustralya'da güvenilir bir sosyal ağın olmaması, 
dilsel boşluklar ve kültürel engeller nedeniyle ana akım destek aramaya isteksiz olan 
mağdurlar olduğunu biliyoruz. 
 
"Bu yardımlar, NSW'deki müdahale hizmetlerimizin kapasitesini artıracak ve çok kültürlü 
toplumlardaki mağdurlara hedefi daha çok belirlenmiş destek sağlayacaktır." 
 
Şartları uygun inanç ve çok kültürlü toplum temelli başvuru sahipleri, en az 20,000 dolardan 
150,000 dolara kadar bir kerelik yardım başvurusunda bulunabilirler. 
 
Çok Kültürlülük Bakanı Mark Coure, çok kültürlü gruplara şiddete karşı kültürel olarak 
kapsayıcı ve duyarlı yollarla yanıt verilmesi için ihtiyaç duydukları araçları sağlamanın 
önemli olduğunu söyledi.  
 
Sayın Coure, "Aile içi şiddet küresel bir sorundur, herhangi bir topluma veya herhangi bir 
gruba özgü değildir" dedi.  
 
"NSW, kültürel açıdan tüm Avustralya'daki en çeşitli eyalettir ve bunu yansıtmak için ilk 
müdahale hattına ihtiyacımız var.  
 
"Geçmişte edinilen derslerden, tüm sorunlara uyan tek çözüm yaklaşımının işe 
yaramadığını biliyoruz ve bu nedenle çok kültürlü toplumlarımızı bu sorunları ele almak için 
araçlar ve kaynaklarla donatmak eyalet olarak yararımızadır." 
 
 
 
 
 



Bu yardımlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ev içi şiddet mağdurlarını desteklemek için 
Hükümet tarafından sağlanan bir dizi mevcut desteğe dayanmaktadır: 

 
• Ev içi şiddetten kaçan kişiler için Rentstart Depozit Kredisi uygunluk kriterlerinden 

feragat etmek; 
• Mağdurlar için, hem İlk Evini Alanların Seçeneği hem de İlk Evini Alanlara Yardım 

programlarına erişim sağlamak; 
• Şiddetten kaçmak için bir kira sözleşmesinin derhal sona erdirilmesini 

kolaylaştırmak; 
• Mağdurların kendileri ve çocukları için kalacak veya taşınacak güvenli bir yer 

bulmalarına yardımcı olmak için NSW Ev İçi Şiddet Hattı aracılığıyla her gün 24 saat 
destek sağlamak; onları polise, mahkemelere, avukatlara ve danışmanlara 
bağlamak; bir güvenlik planına yardımcı olmak; 

• İnsanların eşlerinin ev içi şiddet suçları geçmişi olup olmadığını öğrenebilecekleri 
'Sorma Hakkı' programı; 

• 200'e kadar ek elektronik izleme cihazı için iki yıl içinde 20 milyon dolar; 
• NSW Hükümeti, NSW'deki ev içi şiddetle ilgili suçlar için tüm cezaları gözden 

geçirmeyi taahhüt eder; 
• Yeniden seçilen bir NSW Hükümeti, üç yerel mahkemede özel Ev İçi ve Aile İçi 

Şiddet Listesi günlerini finanse edecek ve davaların daha erken görülmesini 
sağlamak için ilave beş hakimin tahsisini finanse edecektir. 

 
NSW Hükümeti, aşağıdakiler de dahil olmak üzere Kadın Güvenliğini desteklemek için 
yapılan girişimlere 700 milyon doların üzerinde rekor fon yatırımı yapıyor:  
 

• ‘Core and Cluster’ girişimini genişletmek, her yıl ev içi ve aile içi şiddetten kaçan 
2,900 kadın ve çocuğu destekleyecek yeni kadın sığınma evleri sunmak ve 
işletmek için 426.6 milyon dolar. Bu, ev içi şiddet sektörüne şimdiye kadar yapılan 
en büyük finansman yükümlülüğüdür. 

• Eş ilişkilerindeki yakınlaşmada zorlayıcı kontrol uygulanmasını suç haline getiren 
önemli yasalar  

• 1 Haziran 2022'de ulusa örnek oluşturan teyitli rıza belirtme yasaları.  
 
 
Yardım başvuruları 13 Şubat'ta açılacak ve 27 Mart'ta kapanacaktır.  
 
Fonlar, yardım başvurusunu değerlendirme ve onaylama sürecini takiben Haziran 2023'te 
kullanıma açılacak olup 30 Haziran 2024 tarihine kadar harcanmalıdır. Sürekli veya 
tekrarlanan finansman mevcut değildir. 
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