
Masyarakat Australia didirikan 
berdasarkan keadilan, kesempatan dan 
kebebasan memilih untuk semua orang. 
Kita menghargai kesetaraan antara pria 
dan wanita, dan semua orang berhak 
untuk hidup bebas dari kekerasan. 

Mencapai kesetaraan gender dapat 
mencegah kekerasan terhadap wanita. 
Australia telah membuat kemajuan 
penting menuju tercapainya kesetaraan 
gender dalam dekade terakhir ini. 

Kesetaraan gender di Australia 

Pemerintah Australia dan Australia Selatan 
bekerjasama dengan individu, keluarga, 
komunitas, tempat kerja, bisnis, dan kelompok 
agama untuk membangun budaya rasa 
hormat dan setara guna membantu mencegah 
kekerasan domestik, keluarga dan seksual 
(KDKS). 

Australia Selatan adalah tempat pertama di 
Australia dan keempat di dunia yang 
memberikan wanita hak untuk memilih. 
Australia Selatan juga tempat pertama di dunia 
yang menyediakan kesempatan pada wanita 
untuk menjadi anggota Parlemen dan 
berpartisipasi dalam membentuk masyarakat 
kita sebagai pemimpin dan pembuat keputusan. 

Hukum Australia dan Australia Selatan 
mempromosikan kesetaraan kesempatan, 
mencegah diskriminasi, tidak mendukung 
prasangka, dan memungkinkan kita 
berpartisipasi dalam kehidupan umum, 
ekonomi dan sosial. Hukum ini juga 
memberikan wanita perlindungan sah dari 
diskriminasi dan pelecehan seksual. 

Adanya hukum ini berarti wanita berhak untuk : 

• mandiri secara keuangan dengan mencari
nafkah dan mengatur penghasilan mereka
sendiri;

• bekerja dalam bidang apa saja;

• menyeimbangkan kerja dan tanggung jawab
memberi asuhan, dengan hak atas cuti
orang tua berbayar; dan

• hidup bebas dari diskriminasi dan pelecehan
seksual.

Di Australia setiap orang berhak berkontribusi 
dan berpartisipasi secara setara. Wanita 
berpartisipasi dalam semua bidang kerja, 
menginspirasi wanita lain dan para pemudi 
untuk mencapai keberdayaan ekonomi. 

Memberdayakan wanita mencapai potensi 
mereka sebagai pemimpin dan pembuat 
keputusan juga penting untuk mencapai 
kesetaraan gender. Pemerintah Australia 
Selatan memimpin dengan memberi contoh, 
menjaga 50 persen representasi wanita dalam 
badan dan komite pemerintahan. 

Pencapaian wanita dalam bidang olahraga 
dirayakan di seluruh Australia dan olahraga 
wanita yang populer terus meningkat, 
terutama sejak diperkenalkannya 
olahragawan tim elit AFL, Liga Futbal aturan 
Australia bagi pemain wanita. 

Hak-hak dan harapan ini berlaku bagi semua 
orang yang hidup di Australia. 
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Ketidaksetaraan Gender dan 
Kekerasan Domestik, Keluarga dan 
Seksual (KDKS) 
Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa 
kepercayaan diskriminatif dan berbahaya 
yang berkontribusi pada KDKS: 

• Ketidaksetaraan antara pria dan wanita; 

• Asumsi dan pikiran yang tidak bisa 
diubah tentang peran pria dan wanita; 
dan 

• Pandangan sosial yang membiarkan 
pria melakukan kekerasan terhadap 
wanita. 

 
Pikiran-pikiran semacam ini dapat 
menyebabkan rasa hormat dan martabat 
wanita direndahkan dalam hubungan dan 
masyarakat. 

Menantang pikiran-pikiran ini dan merubah 
perilaku yang berhubungan dengannya adalah 
kunci mencapai kesetaraan gender dan 
mengurangi KDKS. 

Apa yang dapat saya lakukan? 

Sikap, kepercayaan dan perilaku yang mendukung 
kekerasan terhadap wanita itu diturunkan tetapi 
harus ditantang dan bisa dirubah. 

Individu dan komunitas menantang kepercayaan 
yang berbahaya dan bertindak untuk mencegah 
perilaku tak pantas dan melecehkan dengan: 

• Melibatkan inisiatif yang mempromosikan 
rasa hormat antara pria dan wanita; 

• Bertindak untuk mendorong kesetaraan 
dan rasa hormat; 

• Menciptakan kesadaran atas KDKS; 

• Berdiskusi tentang KDKS; dan 

• Membangun kemitraan dan menganjurkan 
perubahan untuk memperkuat usaha 
menghalangi KDKS. 

Setiap orang berperan. Bersama kita 
dapat membantu mencegah KDKS. 

 

Lembar ini adalah salah satu dari 4 Lembar Fakta KDKS. Untuk mengetahui tentang bagaimana 
mempromosikan kesetaraan gender dan rasa hormat lihat Lembar Fakta 4. Informasi 
selanjutnya tentang mengenal dan menanggapi KDKS tersedia pada Lembar Fakta 1 dan 2. 
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