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Προτάσεις του 
inTouch για 
την Ενδοοικογενειακή Βία 
στις πολυπολιτισµικές κοινότητες

Τ
ο inTouch, Πολυπολιτισµικό 
Κέντρο ενάντια στην Ενδοοι-
κογενειακή Βία, υπέβαλε τις 
42 εισηγήσεις του στην Βασι-

λική Επιτροπή Βικτωρίας για την Εν-
δοοικογενειακή Βία. 
Επί 30 χρόνια, το inTouch έχει πα-
ράσχει ολοκληρωµένες, πολιτισµικά 
κατάλληλες υπηρεσίες κατά της εν-
δοοικογενειακής βίας σε κοινότητες 
µεταναστών και προσφύγων σε ολό-
κληρη τη Βικτώρια. Ως εκ τούτου, εί-
ναι σε κατάλληλη θέση να προβεί σε 
σηµαντικές εισηγήσεις προς την Βα-
σιλική Επιτροπή για το πώς να µειώ-
σει την συχνότητα κρουσµάτων ενδο-
οικογενειακής βίας ανάµεσα στα πιο 
ευάλωτα µέλη των κοινοτήτων αυτών.
Κατά την ανακοίνωση της εισήγησης, 
η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος (CEO) του 
InTouch, Maya Avdibegovic, τόνισε 
ότι ενώ οι εµπειρίες των µεταναστών 
και των προσφύγων γυναικών είναι 
παρόµοιες µε αυτές των γυναικών 
στην ευρύτερη κοινότητα, η έλλειψη 
γνώσης τους για το νοµικό σύστηµα 
της Αυστραλίας, η ακραία κοινωνική 
αποµόνωση, ο φόβος των ανθρώπων 
που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας 
και οι περιορισµένες γνώσεις της 
αγγλικής γλώσσας είναι µόνο µερι-
κές από τις πρόσθετες προκλήσεις 
που πρέπει να ξεπεράσουν αυτές οι 
γυναίκες όταν αναζητούν προστασία 
από ένα βίαιο σύντροφο ή µέλος της 
οικογένειας.
Παροµοίως, οι εµπειρίες των παι-
διών τους µπορεί να διαφέρουν από 
τις εµπειρίες των παιδιών στην ευ-
ρύτερη κοινότητα που υφίστανται 
οικογενειακή βία, εξαιτίας των ψυχο-
λογικών τραυµάτων που σχετίζονται 
µε τις εµπειρίες τους προ της µετανά-
στευσης αλλά και λόγω της ίδιας της 
µετανάστευσης, τον ρατσισµό και τις 
διακρίσεις, καθώς και την εξοµάλυν-
ση συγκεκριµένων πολιτισµικών πε-
ποιθήσεων.
«Ενώ αναγνωρίζουµε ότι υπήρξε µια 
σειρά από συστηµατικές εξελίξεις σε 
σχέση µε την παροχή βοήθειας στα 
θύµατα της ενδοοικογενειακής βίας, 
οι γυναίκες και τα παιδιά που είναι 
µετανάστες και πρόσφυγες εξακολου-
θούν να αντιµετωπίζουν µια σειρά 
από εµπόδια και ελλείψεις στη λήψη 
υπηρεσιών όσον αφορά την πρόσβα-
ση σε ευρύτερες κεντρικές υπηρεσί-
ες», δήλωσε η κα Avdibegovic
Οι υπηρεσίες για τις πλέον ευάλωτες 
κοινότητες – ειδικές ή γενικές υπη-
ρεσίες που είναι πολιτισµικά ευαί-
σθητες – συνεχίζουν να έχουν ελλιπή 
χρηµατοδότηση αν σκεφτεί κανείς τη 
συχνότητα και τα ποσοστά της ενδο-

οικογενειακής βίας που αντιµετωπί-
ζουν.
Η Faye Spiteri, Πρόεδρος του 
InTouch, τόνισε ότι η βελτίωση των 
επιπέδων χρηµατοδότησης και ο κα-
λύτερος συντονισµός και ενσωµάτω-
ση των οργανισµών του Τρίτου Τοµέα 
(µη κερδοσκοπικών) µε τους οργανι-
σµούς του κυβερνητικού τοµέα είναι 
ζωτικής σηµασίας για την καταπολέ-
µηση της ενδοοικογενειακής βίας.
«Μια κεντρική και ευπρόσιτη επο-
πτεία, ένα ολοκληρωµένο και πολιτι-
σµικά αποτελεσµατικό σύστηµα αντι-
µετώπισης της ενδοοικογενειακής 
βίας, η εξασφάλιση συνεχούς χρη-
µατοδότησης σε όλο το φάσµα – και 
όχι µόνο την αντιµετώπιση κρίσεων, 
η βελτιωµένη συλλογή δεδοµένων 
και η ολιστική αντιµετώπιση από τις 
υπηρεσίες αποτελούν την ουσία των 
εισηγήσεών µας για την επίτευξη αλ-
λαγής», είπε.
Και πρόσθεσε: «Θέλουµε επίσης να 
επισηµάνουµε την απόλυτη ανάγκη 
για επαγγελµατικά πρότυπα, υπο-
χρεωτική διαπίστευση και κατάρτιση 
σε θέµατα ενδοοικογενειακής βίας 
για τους χρηµατοδοτηµένους οργα-
νισµούς και τους εθελοντές που πα-
ρέχουν ζωτικής σηµασίας υπηρεσίες 
υποστήριξης»
«Επιδοκιµάζουµε την Κυβέρνηση της 
Βικτώριας για τον ηγετικό της ρόλο 
και την δέσµευσή της στην αντιµε-
τώπιση αυτού του πολύ επείγοντος 
και κρίσιµου κοινωνικού ζητήµατος. 
Αναγνωρίζουµε το τεράστιο µέγεθος 
των προκλήσεων που αντιµετωπίζει 
για να υποκινήσει την αλλαγή. Στην 
συζήτηση για να προχωρήσουµε 
εµπρός, καλούµε την Βασιλική Επι-
τροπή να διασφαλίσει ότι η αποτε-
λεσµατική ανταπόκριση στις ανάγκες 
των γυναικών και των παιδιών µετα-
ναστών και προσφύγων που πλήττο-
νται από την ενδοοικογενειακή βία θα 
αποτελέσει βασικό στόχο της διερεύ-
νησής της. Και, για να ενισχυθεί σε 
µεγάλο βαθµό η ικανότητα του τοµέα 
να παρέχει αποτελεσµατικές, πολιτι-
σµικά κατάλληλες, υπηρεσίες σε θύ-
µατα ενδοοικογενειακής βίας, η επι-
τροπή καλείται να εξετάσει ευµενώς 
την υιοθέτηση και των 42 συστάσεων 
που περιγράφονται στην Εισήγησή 
µας», κατέληξε.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για 
συνέντευξη, επικοινωνήστε µε την 
Vicki Kyritsis, ∆ιευθύντρια Επικοι-
νωνίας, στο 03 9413 6521 ή στείλτε 
email στην 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
πεπειραμένος Cabinet Maker

για να εργασθεί σε µικρή οικογενειακή 
επιχείρηση (περιοχή Arncliffe)

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνήστε 9599 0065

και ζητήστε την Μαρία ή τον Αντώνη

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ»
2 WOOLCOTT ST, EARLWOOD ΤΗΛ: 9718 7195

Ζητείται Εθελοντής 
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ ζητάει 
έναν εθελοντή οδηγό για µερική απασχόληση 

στον  Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Earlwood. 

Το κατάλληλο άτοµο θα πρέπει 
να έχει άδεια οδηγήσεως λεωφορείου. 

Η εθελοντική απασχόληση θα είναι 
για µια µε δύο ηµέρες την εβδοµάδα 

και αφορά την µετακίνηση των ηλικιωµένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούµε αποστείλατε το βιογραφικό σας 

στο hosteladmin@goc.com.au

ή επικοινωνήστε µε τον Οίκο Ευγηρίας 
«Ελληνικό Σπίτι» στο Τηλ: (02) 9718 7195




