
ਔਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਨੰੂ 
ਿਨਰਪੱਖਤਾ, ਮੌਕ ੇਅਤ ੇਿਵਕਲਪ  ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀ ਂਮਰਦਾ ਂ
ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤ ੇਹਰ 
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਿਹੰਸਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਵਤੀਤ ਕਰ ਸਕ।ੇ 

ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ, ਔਰਤਾ ਂਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ ਉਪੱਰ 
ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਸਟ�ਲੇੀਆ ਨੇ ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ 
ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉਤੱੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਸ਼ਕਾਂ ਅਦੰਰ ਬਹੁਤ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਅੰਦਰ ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ 

ਆਦਰ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਔਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਔਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾ,ਂ 
ਵਪਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਭਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ 
(DFSV) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕ।ੇ 

ਸਾਊਥ ਔਸਟ�ੇਲੀਆ, ਔਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਨੁੀਆ 
ਿਵੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਿਜੱਥ ੇਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤਾ ਂਨੰੂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਂਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਗੂ 
ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ-ਕਰਤਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਰਪੂ ਦੇਣ ਿਵੱਚ 
ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕ ੇਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਪਿਹਲਾ 
ਸਥਾਨ ਵੀ ਸੀ। 

ਔਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਔਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੇ ਕੰਨੂਨ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱਚ 
ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਿਵਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇੱ ਰੋਕ, ਿਕਸੇ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਂਤ� 
ਹੀ ਕੋਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸੋਚ ਰੱਖਣ (prejudice) ਨੰੂ ਿਨਰ-ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 
ਕਰਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ 
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ। 
 ਇਨ�ਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਲੰਗ ਅਧਾਰਤ ਿਵਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ 
ਛੇੜ-ਛਾੜ ਤ� ਵੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਨ�ਾਂ ਕੰਨੂਨਾ ਂਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਔਰਤਾ ਂਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰ ੇਅਿਧਕਾਰ ਹਨ: 

• ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਦੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ;

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ;

• ਕੰਮ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ
ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਛੱੁਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ

• ਿਜਨਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਿਜਉਣ ਦਾ।

ਔਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਯੋਗਦਾਨ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ। ਕਾਿਮਆਂ (workforce) ਦੇ ਸਾਰ ੇ
ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਸੂਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਆਰਿਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਪ�ੇਰਣਾ ਿਦੰਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਉਹ ਜੋ ਆਗੂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ-ਕਰਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰਤਾ ਂਨੰੂ 
ਉਹ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ 
ਲਈ ਅਿਹਮ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾ ਂਅਤੇ ਕਿਮਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾ ਂਦੀ 
50 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਊਥ ਔਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਖੇਡਾ ਂਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਔਸਟ�ੇਲੀਆ 
ਿਵੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਦੀਆਂ ਖੇਡਾ ਂਦੀ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਵੱਧਦੀ 
ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਚੱ-ਪੱਧਰੀ 
AFLW ‘ਔਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਰਲੂਜ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹੋਣ ਤ� 
ਬਾਅਦ। 

ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾ ਂਔਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 
ਿਵਅਕਤੀ ਉਪੱਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 3 

ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤ ੇਸਿਤਕਾਰ ਨੰੂ
ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ 
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ਲ� ਿਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤ ੇਘਰਲੂੇ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤ ੇ
ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ (DFSV) 

ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਕਈ ਿਵਤਕਾਰੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ DFSV ਪ�ਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• ਮਰਦਾ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ; 

• ਮਰਦਾ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਉਮੀਦਾ ਂਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਵਚਾਰ; ਅਤੇ 

• ਸਮਾਿਜਕ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਿਕ ਔਰਤਾ ਂਿਖਲਾਫ ਮਰਦਾ ਂਵੱਲ�  ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿਹੰਸਾ ਨੰੂ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਨ�ਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਸ਼, ਔਰਤਾ ਂਨੰੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ 
ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਅੰਦਰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਿਵੱਚ ਘਾਟ ਆ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤੇ DFSV ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਇਨ�ਾਂ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੰੂ ਚਣੌੁਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਿਵਵਹਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਿਹਮ ਹੈ।  

ਮ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ  

ਅਿਜਹਾ ਰਵੱਈਆ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਜੋ ਿਕ ਔਰਤਾ ਂਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ 
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਸੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਰਰੂ ਹੀ ਇਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਚਣੌੁਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੰੂ ਚਣੌੁਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਅਨੁਿਚਤ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ�ਾਂ 
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: 

• ਅਿਜਹੀਆਂ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਜੋ ਿਕ ਮਰਦਾ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚਕਾਰ 
ਸਨਮਾਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ; 

• ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੰੂ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ; 

• DFSV ਬਾਰ ੇਜਾਗਰਕੂਤਾ ਿਲਆ ਕੇ; 

• DFSV ਬਾਰ ੇਚਰਚਾਵਾ ਂਕਰ ਕੇ; ਅਤੇ 

• ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਕੇ 
ਿਜਸ ਨਾਲ DFSV ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 
ਿਮਲ ਸਕ।ੇ 

ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂਿਨਭਾਉਣੀ ਹੈ। 
ਇਕੱਿਠਆਂ ਅਸੀ ਂDFSV ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

 

 

ਇਹ DFSV ਬਾਰ ੇ4 ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਤੱਥ ਪੱਤਰ (ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ) ਹੈ। ਲ� ਿਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨੰੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ 
ਤੱਥ ਪੱਤਰ 4. DFSV ਨੰੂ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੱਥ ਪੱਤਰ 1 ਅਤੇ 2 ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।


	ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ  ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਵਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ।
	ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

