Fact Sheet 4 – Indonesian

Lembar Fakta 4

Mempromosikan Kesetaraan
Gender dan Rasa Hormat
Ada banyak hal yang dapat Anda
lakukan untuk menantang
kepercayaan yang membahayakan
dan menghindari perilaku tak layak
yang melecehkan kaum wanita.
Ini termasuk:
Menciptakan kesadaran: Kurangnya
informasi dan informasi yang salah tentang
kekerasan rumah tangga, keluarga dan
seksual (KDKS) dan penyebab-penyebabnya
menciptakan rasa takut dan menghalangi
wanita yang mengalami kekerasan dan
pelecehan mendapatkan bantuan. Pemuka
agama dan masyarakat dapat menjalani
pelatihan khusus untuk mengerti KDKS secara
lebih baik serta cara menghalanginya. Anda
dapat memasukkan informasi dari lembaran
fakta di selebaran masyarakat atau
menyebarkan informasi sebagai selebaran;
memajang poster untuk meningkatkan
pengetahuan masyarakat; atau menciptakan
pernyataan agar komunitas Anda tahu
pandangan Anda dalam mempromosikan
perilaku pria yang aman dan menghormati
dalam hubungan serta hak wanita untuk hidup
bebas dari kekerasan dan pelecehan.
Adakan diskusi: Ciptakan kesempatan untuk
membicarakan KDKS dan pentingnya
kesetaraan gender dalam menghalangi pria
memakai kekerasan terhadap wanita. Ini dapat
berupa kotbah, diskusi kelompok kecil yang tidak
begitu formal atau dengan mengundang ahli
yang dapat berbicara pada komunitas Anda.
Ajak semua orang dalam komunitas Anda –
pria, wanita dan pemuda-pemudi.
Pertimbangkan bagaimana tradisi agama
memelihara rasa hormat dan kesetaraan antara

wanita dan pria, bagaimana peran wanita
berbeda dari pria dan apa lagi yang dapat Anda
lakukan untuk mengikutsertakan wanita
sebagai pembuat keputusan dan pemimpin.
Libatkan: Berpartisipasi dalam inisiatif komunitas
yang mendukung rasa hormat antara pria dan
wanita, termasuk Hari Internasional untuk
Penyisihan Kekerasan terhadap Wanita pada
tanggal 25 November dan 16 hari kampanye
Aktivisme Penolakan Kekerasan Berbasis
Gender dari tanggal 25 November sampai 10
Desember. Anda juga dapat mengakui Hari
Wanita Sedunia pada tanggal 8 Maret dengan
merayakan sumbangsih wanita pada
kepercayaan dan komunitas Anda.
Bertindak: Promosikan kesetaraan gender
dengan membuat perubahan dalam komunitas
Anda dengan mendorong kesetaraan dan rasa
hormat pada wanita. Ini dapat berupa rencana
untuk menciptakan kesetaraan
gender/menghindari kekerasan terhadap wanita
atau kelompok aksi; mendorong para wanita
muda untuk terlibat dalam kepemimpinan; dan
menyediakan pelatihan bagi pemimpin-pemimpin
baru.
Bangun kemitraan dan anjurkan perubahan:
Berhubungan dan bekerja dengan kelompok
komunitas, jaringan dan komunitas agama dapat
membantu Anda mencaritahu dan memperkuat
usaha Anda mencegah KDKS. Juga memberi
kesempatan untuk menghubungkan agama
Anda dan anggota komunitas dengan layanan
keamanan, dan mendorong mereka untuk
mencari bantuan dan dukungan.

Sumber informasi KDKS
Berbagai sumber informasi tersedia guna
membantu Anda mengenali dan menantang
perilaku kasar dan melecehkan. Termasuk:
1800 RESPECT – Layanan Nasional untuk
Konseling Pelecehan Seksual, Kekerasan
Domestik
Informasi tentang KDKS dalam bahasa lain
Information about DFSV in different languages
Keuskupan Anglican Melbourne
Program Pencegahan Kekerasan terhadap Wanita
Preventing Violence Against Women Program
AMES Proyek Kepemimpinan Pencegahan
Kekerasan terhadap Wanita
Menantang Seksisme Sehari-hari – Bagian 1 dan 2
Challenging Everyday Sexism – Part 1 and 2
Proyek Menantang kekerasan Keluarga
Mempromosikan Kesetaraan dan Rasa Hormat:
Kolaborasi Antar Agama dalam mencegah
kekerasan keluarga
Promoting Equality and Respect: An interfaith
collaboration on preventing family violence
Gereja Skotlandia – Strategi Integritas
Bekerja untuk menghentikan kekerasan terhadap
wanita Sumber informasi untuk mengatasi
kekerasan terhadap wanita
Working to end violence against women Resources
for tackling violence against women
Komunitas Agama Mengatasi Kekerasan
terhadap Wanita dan Kekerasan Rumah
Tangga – Cara yang berhasil:
Kunci untuk Pencegahan Efektif dalam Situasi
Agama
Key Tips for Effective Prevention in Faith Settings
Universitas Melbourne dan Pusat Multikultural
untuk Kesehatan Wanita
InTouch Pusat Multikultural Menentang
Kekerasan Rumah tangga
Memberdayakan Pemimpin Agama dan komunitas
untuk Mencegah kekerasan terhadap Wanita
Empowering Faith and Community Leaders
to Prevent Violence Against Women

Our Watch – Ayo ubah ceritanya: Kekerasan
terhadap wanita di Australia
Let’s change the story: Violence against women
in Australia
Our Watch – Petunjuk Praktisi dalam Pencegahan
Prevention Practitioner Guide
(dengan contoh dalam konteks berdasarkan agama)
Our Watch – Apa yang Menyebabkan Kekerasan
terhadap Wanita?
What Drives Violence Against Women?
Mempromosikan Kesetaraan dan
Hubungan berdasarkan Rasa Hormat
dalam Komunitas Agama
Petunjuk dan kumpulan saran
Manual and toolkit
SASA! Agama
Petunjuk untuk komunitas Agama untuk
Mencegah Kekerasan terhadap Wanita dan
HIV
A Guide for Faith Communities to Prevent Violence
Against Women and HIV
Trocaire dan Raising Voices
The Man Box: Studi tentang menjadi seorang
pemuda di Australia
Proyek Pria – Layanan Sosial Jesuit
The Men’s Project – Jesuit Social Services
White Ribbon Australia sumber informasi
resources

Anda dapat berperan penting dalam
mencegah dan mengatasi KDKS dan
menjaga wanita dan anak-anak aman.
Informasi selanjutnya tersedia di
1800RESPECT (1800 737 732) atau
www.1800RESPECT.org.au
Dalam keadaan darurat atau bila seseorang
berada dalam bahaya hubungi 000 segera.

Ini adalah salah satu dari 4 Lembar Fakta. Informasi selanjutnya tentang mempromosikan
kesetaraan gender dan rasa hormat tersedia di Lembar Fakta 3. Untuk mengetahui tentang
bagaimana mengenal dan menanggapi KDKS lihat Lembar Fakta 1 dan 2.

