
Η αυστραλιανή κοινωνία βασίζεται στη 
δικαιοσύνη, την ευκαιρία και την επιλογή 
για όλους.  Εκτιμούμε την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και όλοι έχουν το 
δικαίωμα να ζουν χωρίς βία.  
Η επίτευξη ισότητας των φύλων μπορεί 
να εμποδίσει την βία κατά  των 
γυναικών. Η Αυστραλία έχει κάνει 
σημαντική πρόοδο στην  επίτευξη 
ισότητας φύλων τις τελευταίες δεκαετίες. 

Ισότητα των φύλων στην Αυστραλία 

Οι Κυβερνήσεις Αυστραλίας και Νότιας 
Αυστραλίας συνεργάζονται με άτομα, οικογένειες, 
κοινότητες, τόπους εργασίας, επιχειρήσεις και 
θρησκευτικές ομάδες για να κτίσουν κουλτούρες 
σεβασμού και ισότητας για να αποτρέψουν την 
οικιακή, ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία.    

Η Νότια Αυστραλία κατέχει την πρώτη θέση στην 
Αυστραλία και την τέταρτη στον κόσμο που 
έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου. Ήταν 
επίσης το πρώτο μέρος στον κόσμο που έδωσε 
την ευκαιρία σε γυναίκες να υποβάλουν 
υποψηφιότητα βουλευτή και να συμμετάσχουν 
στη διαμόρφωση της κοινωνίας μας ως ηγέτες και 
στην λήψη αποφάσεων. 

Νόμοι της Αυστραλίας και της Νότιας 
Αυστραλίας προωθούν ισότητα σε ευκαιρίες, 
αποτρέπουν τη διάκριση, αποθαρρύνουν την 
προκατάληψη, και διευκολύνουν άτομα να 
συμμετάσχουν στη δημόσια, την οικονομική και 
την κοινωνική ζωή. Επίσης, έχουν δώσει στις 
γυναίκες νομική προστασία για σεξουαλική 
διάκριση και σεξουαλική παρενόχληση.  

Οι νόμοι σημαίνουν ότι οι γυναίκες έχουν το 
δικαίωμα να:   

• είναι οικονομικά ανεξάρτητες
κερδίζοντας και ελέγχοντας το δικό τους
εισόδημα∙

• εργαστούν σε οποιαδήποτε εργασία∙

• εξισορροπούν την εργασία με ευθύνες
φροντίδας, μέσω δικαιωμάτων όπως
πληρωμένη γονική άδεια∙ και

• ζουν χωρίς σεξουαλική διάκριση και
παρενόχληση.

Στην Αυστραλία όλοι έχουν το δικαίωμα να 
συνεισφέρουν και να συμμετέχουν ίσα. Οι 
γυναίκες συμμετέχουν σε όλους τους τομείς του 
εργατικού δυναμικού, εμπνέοντας άλλες 
γυναίκες και κορίτσια να επιτύχουν οικονομική 
ενδυνάμωση.  

Διευκολύνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους ως ηγέτες 
και υπεύθυνες για τη λήψη αποφάσεων είναι 
επίσης ζωτικής σημασίας στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων. Η Κυβέρνηση της Νότιας 
Αυστραλίας ηγείται παραδειγματικά, 
διατηρώντας 50 % αντιπροσώπευση γυναικών 
σε συμβούλια και επιτροπές.  

Τα αθλητικά επιτεύγματα των γυναικών 
γιορτάζονται σε ολόκληρη την Αυστραλία και η 
δημοτικότητα του γυναικείου αθλητισμού συνεχίζει 
να αυξάνεται, ειδικά μετά την εισαγωγή του 
Αυστραλιανού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 
(AFLW) για γυναίκες παίκτες.  

Αυτά τα δικαιώματα και προσδοκίες είναι για 
όλους τους κάτοικους Αυστραλίας.  

 Ενημερωτικό Δελτίο 3 

Προώθηση Ισότητας και 
Σεβασμού Μεταξύ των Φύλων 

Fact Sheet 3 – Greel 



Ανισότητα Φύλων και Οικιακή, 
Ενδοοικογενειακή και Σεξουαλική Βία 
Έρευνες δείχνουν ότι πολλές διακρίσεις και 
επιβλαβείς πεποιθήσεις συμβάλλουν στην 
Ανισότητα Φύλων και την Οικιακή, 
Ενδοοικογενειακή και Σεξουαλική Βία: 

• Ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών∙

• Προσδοκίες και έμμονες ιδέες για τους
ρόλους των ανδρών και των γυναικών∙ και

• Κοινωνικές νοοτροπίες που δικαιολογούν
τη βία των ανδρών κατά των γυναικών.

Αυτές οι πεποιθήσεις μπορούν να οδηγήσουν 
στις γυναίκες να αντιμετωπίζονται με λιγότερο 
σεβασμό και αξιοπρέπεια στις σχέσεις τους 
και στην κοινωνία. 
Η αμφισβήτηση αυτών των πεποιθήσεων και 
η αλλαγή των σχετικών συμπεριφορών είναι 
το κλειδί για την επίτευξη της ισότητας των 
φύλων και στη μείωση της Οικιακής, 
Ενδοοικογενειακής και Σεξουαλικής Βίας. 

Τι μπορώ να κάνω; 

Νοοτροπίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές που 
στηρίζουν τη βία κατά των γυναικών μαθαίνονται 
αλλά πρέπει να αντικρουστούν και μπορούν να 
αλλάξουν.  

Άτομα και κοινότητες αντικρούουν βλαβερές 
πεποιθήσεις και λαμβάνουν μέτρα για να 
αποτρέψουν ανάρμοστη και  καταχρηστική 
συμπεριφορά: 

• Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που
προωθούν τον σεβασμό μεταξύ ανδρών και
γυναικών∙

• Αναλαμβάνοντας δράση για την ενθάρρυνση
της ισότητας και του σεβασμού∙

• Ενημερώνοντας για Ανισότητα Φύλων και την
Οικιακή, Ενδοοικογενειακή και Σεξουαλική
Βία∙

• Μιλώντας για την Ανισότητα Φύλων και την
Οικιακή, Οικογενειακή και Σεξουαλική Βία∙

• Χτίζοντας συνεργασίες και υποστηρίζοντας
την αλλαγή για ενίσχυση του έργου τους για
πρόληψη της Οικιακής, Ενδοοικογενειακής και
Σεξουαλικής Βίας∙

Όλοι μας έχουμε ρόλο. Όλοι μαζί μπορούμε να 
βοηθήσουμε στην πρόληψη της Οικιακής, 
Ενδοοικογενειακής και Σεξουαλικής Βίας. 

Αυτό είναι ένα από 4 Ενημερωτικά δελτία σχετικά με την Οικιακή, Ενδοοικογενειακή και Σεξουαλική Βία. 
Για να μάθετε περισσότερα για την Ισότητα και το Σεβασμό μεταξύ των φύλων δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο 
4. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για αναγνώριση και αντίδραση στην Οικιακή, Ενδοοικογενειακή
και Σεξουαλική Βία στα Ενημερωτικά Δελτία 1 και 2.
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