Eνδοοικογενειακή Βία
και οι παππούδες και γιαγιάδες
Τι είναι η ενδοοικογενειακή
βία;

Η ενδοοικογενειακή βία και
τα παιδιά

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα
κοινό γεγονός σε οικογένειες. Η
ενδοοικογενειακή βία είναι κάτι που
μπορεί να υποστείτε και εσείς, το εγγόνι
σας ή οι γονείς του εγγονιού σας.

Η ενδοοικογενειακή βία επηρεάζει τα
παιδιά όταν την αντιμετωπίζουν άμεσα
και όταν τη βλέπουν ή την ακούν όταν
συνέβει σε άλλο άτομο της οικογένειάς
τους. Η ενδοοικογενειακή βία επηρεάζει
τα παιδιά όταν βλέπουν τις συνέπειες
της ενδοοικογενειακής βίας, για
παράδειγμα όταν βλέπουν μελανιές ή
σπασμένα έπιπλα. Η ενδοοικογενειακή
βία μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη
του χαρακτήρα των παιδιών και αυτά
μετά μαθαίνουν να συμπεριφέρονται
σύμφωνα με το κακό παράδειγμα της
συμπεριφοράς των ενηλίκων.

Η ενδοοικογενειακή βία είναι πολύ
περισσότερο από σωματική βία, που
είναι φερ’ ειπείν το ξύλο, σπρώξιμο
και οι κλωτσιές. Η ενδοοικογενειακή
βία είναι και σωματική όμως είναι και
προφορική, δηλαδή οι κραυγές, απειλές
και προσβλητικές κουβέντες σχετικά με
την εθνικότητα ή αναπηρία σας.
Η ενδοοικογενειακή βία είναι και
ψυχολογική, φερ’ ειπείν όταν σας κάνει
κάποιος να νιώθετε φοβισμένοι, ή σα να
είστε ηλίθιοι, ανήμποροι ή εξαρτώμενοι.
Η ενδοοικογενειακή βία είναι και
κοινωνική, για παράδειγμα, όταν σας
σταματούν από να έχετε επικοινωνία
με φίλους και συγγενείς, μέχρι και
από το τηλέφωνο, ή όταν δεν σας
αφήνουν να συμμετέχετε σε κοινωνικές
δραστηριότητες που συνήθως εσείς
απολαμβάνετε.
Η ενδοοικογενειακή βία είναι και
σεξουαλική, που περιλαμβάνει
το ανεπιθύμητο άγγιγμα μέχρι τον
εξαναγκασμό συνουσίας. Μπορεί να
περιλαμβάνει και μέχρι τις πονηρές
κουβέντες ή το να σας εξαναγκάζουν να
κοιτάτε πορνογραφικό υλικό.
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Η ενδοοικογενειακή βία είναι και
οικονομική. Μερικές φορές αυτός ο
τύπος της βίας καλύπτει επίσης την
οικονομική στέρηση, για παράδειγμα, της
σύνταξης ή τον έλεγχο της ποσότητας
των χρημάτων που ξοδεύετε, το να σας
βάλουν να αλλάξετε τη Διαθήκη σας, ή
να πωλήσετε ή μεταβιβάσετε το σπίτι ή
αυτοκίνητό σας σε τρίτον.

Από την ενδοοικογενειακή βία τα
παιδιά μπορεί να αισθάνονται φόβο,
άγχος, θυμό και ανημποριά. Μπορεί να
υποφέρουν από εφιάλτες και έντονους
φόβους. Μπορεί να παρουσιάζουν
επιθετική συμπεριφορά και μειωμένο
αυτοσεβασμό. Είναι δυνατό να υπάρξει
καθυστέρηση στα επιτεύγματά τους στη
μάθηση ή οπισθοδρόμηση.
Η άλλη μεγάλη επίδραση της
ενδοοικογενειακής βίας στα παιδιά είναι
ότι τα παιδιά μαθαίνουν τη συμπεριφορά
τους από τους ενήλικους. Αν τα παιδιά
βλέπουν τακτικά την ενδοοικογενειακή
βία την αποδέχονται σαν μέρος της
φυσιολογικής οικογενειακής ζωής.
Μαθαίνουν ότι η βία είναι ένας
παραδεκτός τρόπος με τον οποίο
μπορούν να ελέγχουν άλλους. Έτσι
ξεκινάει η ενδοοικογενειακή βία που μετά
εμφανίζεται και στην οικογένεια που θα
κάνουν όταν μεγαλώσουν.

Η ενδοοικογενειακή βία και
εσείς
Την ενδοοικογενειακή βία όλων των
μορφών μπορεί να υποστούν και οι
παππούδες και οι γιαγιάδες. Μπορεί
να γίνονται απειλές που αποσκοπούν
να αποτρέψουν την επαφή σας με
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τα εγγόνια σας. Μπορεί να γίνονται
απειλές ότι θα αποσυρθούν η στήριξη
και φροντίδα από εσάς κατά τα γηρατειά
σας.
Μπορεί να υπάρξει παρέμβαση στις
συνήθεις κοινωνικές σας ασχολίες ή
αποκοπή των επαφών σας με συγγενείς
για να νιώθετε απομονωμένοι και
εξαρτώμενοι. Μπορεί να αγνοηθούν οι
ανάγκες της υγείας σας.
Μπορεί να υπάρχει οικονομικός έλεγχος
αν ο γονέας του εγγονιού σας απαιτεί
να φροντίζετε το εγγόνι, χωρίς να
παρέχει επαρκή χρηματική βοήθεια για
να το φροντίζετε σωστά. Ο γονέας του
εγγονιού μπορεί να παίρνει εισοδηματική
ενίσχυση για τη μέριμνα του παιδιού
αλλά να κρατάει τα χρήματα για δική του
χρήση.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα
που περιγράφει την έννοια
‘ενδοοικογενειακής βίας’
Ο γιος της Μαρίας, ο Νίκος με τη γυναίκα
του έχουν τρία παιδιά. Η Μαρία τα
αγαπάει πάρα πολύ και τα βλέπει συχνά.
Μια μέρα ο Νίκος της λέει ότι η γυναίκα
του είναι έγκυος και ότι θα πρέπει να
σταματήσει από τη δουλειά. Δε θα
μπορούν να πληρώνουν το σπίτι τους αν
δεν τους δανείσει η Μαρία τα χρήματα.
Ο μόνος τρόπος να βρει η Μαρία τα
χρήματα είναι να πωλήσει το σπίτι
της ή να μετακομίσει από τη γειτονιά
της. Στους επόμενους μήνες ο Νίκος
συνέχεια ζητάει τα χρήματα. Λέει στη
Μαρία ότι θα αναγκαστεί να μετακομίσει
500 χιλιόμετρα μακριά επειδή τα σπίτια
εκεί είναι φτηνότερα. Λέει ότι αν πάει
εκεί την οικογένειά του, η Μαρία θα
βλέπει τα εγγόνια της μόνο όταν έχει την
οικονομική δυνατότητα να της τα φέρει.
Αυτή η συμπεριφορά είναι μια μορφή
ενδοοικογενειακής βίας και είναι
απαράδεκτη.
Τι θα μπορούσε να κάνει η Μαρία;
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Moreland Community Legal Centre Inc. (MCLC)
Κοινωνικό Νομικό Κέντρο Moreland
17 Sydney Road, Coburg VIC Australia 3058
Τηλ: 03 9383 2588 (Ώρες λειτουργίας: 9πμ – 5μμ)
www.morelandclc.org.au
Inc. Reg. No A00025760
Το νομικό κέντρο MCLC άνοιξε το 1981. Δεσμευόμαστε στην παροχή δωρεάν νομικής και
οικονομικής συμβουλευτικής, συμβουλής και βοήθεια σε άτομα που διαμένουν, εργάζονται ή
σπουδάζουν στο Δήμο του Moreland.

Η δημοσίευση αυτών των ενημερωτικών
φυλλαδίων στηρίζεται από το Βικτωριανό Νομικό
Ίδρυμα (Victorian Law Foundation- VLF).

Τι μπορείτε να κάνετε για
την ενδοοικογενειακή βία;
Μερικές οικογένειες συνηθίζουν τόσο
στην ενδοοικογενειακή βία που τη
θεωρούν μέρος της φυσιολογικής
οικογενειακής ζωής. Η στάση του κοινού
έχει αλλάξει πολύ. Απαιτούμε το βίαιο
μέλος της οικογένειας να αλλάξει τον
τρόπο συμπεριφοράς του απέναντι σε
άλλα μέλη της οικογένειας.
Αν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία στην
οικογένειά σας υπάρχουν υπηρεσίες
που μπορούν να σας βοηθήσουν, και
άλλες υπηρεσίες που μπορούν να
βοηθήσουν την οικογένειά σας, όπως η
συμβουλευτική και η διαμεσολάβηση.
Μπορείτε να αποταθείτε στο
ειρηνοδικείο (Magistrates’ Court) και
να ζητήσετε εντολή παρέμβασης για
ενδοοικογενειακή βία Family Violence
Intervention Order που απαγορεύει
την ενδοοικογενειακή βία. Για να το
κάνετε αυτό πρέπει να συμπληρώσετε
έντυπο εξηγώντας την αίτησή σας στο
προσωπικό του δικαστηρίου. Ζητήστε
διερμηνέα. Μπορείτε να ζητήσετε
βοήθεια για να συμπληρώσετε το έντυπο
από δωρεάν κοινωνική νομική υπηρεσία,
ή από το προσωπικό του δικαστηρίου ή
από αστυνόμο.
Η υπόθεσή σας θα ενταχθεί για
δικαστική ακρόαση σε μερικές
εβδομάδες όταν όλα τα πρόσωπα που
εμπλέκονται, καθώς εσείς, πρέπει
να παρευρεθούν και να καταθέσουν
μαρτυρία. Καλύτερο είναι να μην
παρευρεθούν παιδιά στη δικαστική
ακρόαση.
Θα χρειαστεί να περιγράψετε την
ενδοοικογενειακή βία που συνέβει,
να εξηγήσετε το λόγο που θέλετε να
σταματήσει και το βαθμό προστασίας
που χρειάζεστε.
Ο ειρηνοδίκης (Magistrate) μπορεί να
εκδώσει διάφορες εντολές. Αυτές μπορεί
να περιλαμβάνουν εντολή να πάψει
η διάπραξη της ενδοοικογενειακής
βίας απέναντί σας, η απαγόρευση των
προφορικών απειλών και ο οικονομικός
έλεγχος.

Μπορεί να περιλαμβάνει εντολή
που απαγορεύει στο άτομο από να
επικοινωνεί μαζί σας ή να σας πλησιάζει
ή να διαμένει στο σπίτι σας.

Ποια είναι η άποψη για την
ενδοοικογενειακή βία του
Δικαστηρίου Οικογενειακού
Δικαίου;
Ο Νόμος περί Οικογενειακού Δικαίου
(1975) (Family Law Act (1975)) μας
καθοδηγεί όλους στις αποφάσεις
μας που αφορούν τα παιδιά,
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων
σχετικά με ποιον θα κατοικούν και
με ποιον θα περνούν το χρόνο τους.
Οι αποφάσεις που αφορούν παιδιά
απαιτούν καθοδήγηση από το “καλύτερο
συμφέρον του παιδιού”. Αυτό σημαίνει
ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
μέριμνα το παιδιού, η ευημερία και
ανάπτυξη σήμερα και για το μέλλον.
Η ενδοοικογενειακή βία είναι σαφώς
σχετική για την ευημερία του παιδιού. Η
έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία μπορεί
να καταλήξει στη σωματική ή ψυχική
βλάβη του παιδιού. Τα δικαστήρια
πρέπει να λάβουν υπόψη οποιαδήποτε
ενδοοικογενειακή βία που συνέβη όταν
αποφασίζουν πόσο χρόνο θα περνάει
κάποιος με το παιδί, ή το πώς θα
χρησιμοποιείται αυτός ο χρόνος.
Η ενδοοικογενειακή βία θα εξεταστεί
πολύ σοβαρά από τα Δικαστήρια
Οικογενειακού Δικαίου. Αυτό μπορεί
να έχει ως κατάληξη να επιβληθούν
ειδικοί όροι στον γονέα του παιδιού.
Για παράδειγμα, ο χρόνος που περνάει
με το παιδί μπορεί να περιοριστεί σε
συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή
μπορεί να ορίζεται ότι η συνάντηση με το
παιδί θα λαμβάνει χώρα μόνο σε σπίτι
τρίτου, η όταν είναι παρών κάποιο άλλο
μέλος της οικογένειας.
Τα Δικαστήρια Οικογενειακού Δικαίου
μπορούν να διατάξουν τον γονέα
του παιδιού να αναλαμβάνει να
παρακολουθήσει μαθήματα για την
απόκτηση γονικών δεξιοτήτων, ή να
συμμετάσχει σε συμβουλευτική για
τον έλεγχο του θυμού ή του αλκοόλ
ή της χρήσης ναρκωτικών, πριν του
παραχωρήσει χρόνο με το παιδί.

Australian Greek Welfare Society Inc.
Αυστραλο-Ελληνική Κοινωνική Πρόνοια
7 Union Street Brunswick, Vic. Australia 3056
Tηλ: (03) 9388 9998 (Ώρες λειτουργίας: 9πμ – 5μμ) www.agws.com.au
Η Αυστραλο-ελληνική Κοινωνική Πρόνοια (AGWS) εξακολουθεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της
Αυστραλο-ελληνικής παροικίας για τα τελευταία 40 χρόνια μέσω καινοτόμων προγραμμάτων και
υπηρεσιών. Έχει υποστηρίξει ισχυρά την κοινωνική δικαιοσύνη για τις παροικίες μεταναστών.

Τα Δικαστήρια Οικογενειακού Δικαίου
θα λάβουν επίσης υπόψη τους το κατά
πόσο μπορεί το άτομο να προστατέψει
το παιδί από την ενδοοικογενειακή
βία που διαπράττουν άλλοι. Αυτό
μπορεί να θεωρηθεί σχετικό αν το
άτομο δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει
η ενδοοικογενειακή βία ή τη θεωρεί
ασήμαντη.

Ποια είναι η άποψη για
την “κακομεταχείριση των
παιδιών” του Δικαστηρίου
Οικογενειακού Δικαίου
“Κακομεταχείριση παιδιών” έχει στενή
έννοια στο Νόμο περί Οικογενειακού
Δικαίου (1975) (Family Law Act (1975)).
Σημαίνει επίθεση και περιλαμβάνει
την σεξουαλική κακοποίηση, που
αποτελεί έγκλημα ή εμπλοκή παιδιού σε
σεξουαλική δραστηριότητα.
Πολλές τέτοιες υποθέσεις ερευνούνται
από την αστυνομία και τις αρχές
προστασίας των παιδιών της πολιτείας
πριν ξεκινήσει η δικάσιμος της υπόθεσης
στα Δικαστήρια Οικογενειακού Δικαίου.
Αν για την μέριμνα του παιδιού είναι
υπεύθυνο ένα άτομο εξουσιοδοτημένο
από πολιτειακή εντολή παιδικής
προστασίας Child Protection Order,
τα Δικαστήρια Οικογενειακού Δικαίου
συνήθως δεν εκδίδουν εντολή.
Tα Δικαστήρια Οικογενειακού Δικαίου
έχουν ειδικές διαδικασίες για τον
χειρισμό τέτοιων υποθέσεων. Αυτοί οι
ισχυρισμοί πρέπει να αναφερθούν στο
δικαστήριο ασχέτως ακόμα και αν δεν
είναι αποδεδειγμένοι. Το δικαστήριο
υπολογίζει το επίπεδο κινδύνου να
εκδηλωθεί ενδοοικογενειακή βία αν
το παιδί περνάει κάποιο χρόνο μ’ ένα
συγκεκριμένο πρόσωπο. Οι ισχυρισμοί
δεν χρειάζεται να είναι αποδεδειγμένοι
για να εκτιμήσει το δικαστήριο αν
υπάρχει απαράδεκτο επίπεδο κινδύνου
ότι θα εκδηλωθεί ενδοοικογενειακή βία.
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Οι πληροφορίες που περιέχονται στα ενημερωτικά φυλλάδια Παππούδες, Γιαγιάδες Εγγόνια και το Οικογενειακό Δίκαιο είναι μόνο
για ενημέρωση και δεν πρέπει να θεωρηθούν νομική συμβουλή. Οι
χρήστες πρέπει να ζητήσουν ειδική νομική συμβουλή που σχετίζεται με
τη δική τους περίπτωση.
Ο συγγραφέας και οι εκδότες ρητά αποποιούνται κάθε ευθύνη
απέναντι σε οποιοδήποτε άτομο σχετικά με δράση που αναλαμβάνει
ή δεν αναλαμβάνει επειδή βασίστηκε στα περιεχόμενα αυτών των
ενημερωτικών φυλλαδίων.
Ο νόμος στα ενημερωτικά φυλλάδια - Παππούδες, Γιαγιάδες, Εγγόνια
και το Οικογενειακό Δίκαιο είναι σύγχρονoς κατά την 3η Οκτωβρίου 2011

