
Ви имате  
право да се осећате 

безбедни код 
куће

www.qld.gov.au/domesticviolence

Домаће и породично насиље су 
неприхватљиви у Аустралији. 
Без обзира ко сте и одакле 
долазите, домаће и породично 
насиље може да утиче  на сваког 
и постоји у свакој заједници.

Помоћ је на располагању. Ако се 
не осећате безбедни, у реду је 
да потражите помоћ. Када вам 
треба помоћ, контактирајте:

Интервентне службе (Полиција 
или Хитна помоћ) Три нуле (000)
Ако је неко у непосредној опасности.

Линија за помоћ женама 24 часа  
(DVConnect) 1800 811 811
Бесплатни савети у поверењу и  
помоћ женама које су изложене 
насиљу код куће.

Служба за помоћ женама 
досељеницaма
07 3846 3490
Саветовање и савети женама  
неенглеског језичког порекла. 

Линија за помоћ мушкарцима  
(DVConnect) 1800 600 636
Помоћ у поверењу мушкарцима 
који имају проблеме у вези односа и 
породице.

Lifeline
131 114
Помоћ ако преживљавате личну 
кризу, у било које доба дана или ноћи.

Ако сте злостављани или се 
осећате уплашени у вашој 
кући, за то нисте ви криви. 

Не треба да се стидите или да 
вам је непријатно.

Култура није никад изговор за 
домаће и породично насиље.

Здрава веза је безбедна и 
заснива се на поверењу и 

подршци. Нико не треба да се 
боји нeког у породици. 

За преводиоца на вашем 
језику, јавите се на  
13 74 68.



Да ли ваш партнер, члан породице 
или особа која вас негује користи или 
вам прети са неким од следећих врста 
злостављања? 

Домаће и породично насиље се дешава 
када једна особа у вези користи снагу 
да би контролисала, злостављала или 
уплашила другу особу. Оно поприма 
много различитих облика и најчешће 
се дешава у везама у оквиру породице 
или куће.

Ако вам се дешава било која 
од ових ствари, то је домаће 

и породично насиље. 

Финансијско злостављање
> одузима вам новац који зарађујете 

или на који имате право (исплате 
Centrelink-а)?

> не даје довољно новца вама или за 
потребе ваше деце?

> надгледа и контролише шта купујете?
> спречава вас да нађете посао?

Физичко злостављање
> гура вас, удара, дави, шутира или гађа 

предметима?
> спречава вас да добијете медицинску 

помоћ или довољно хране и воде?

Сексуално злостављање
> присиљава вас или врши притисак да 

чините сексуалне акте које не желите 
(чак и у браку)?

> прети да ће вас повредити ако немате 
секс?

Вербално злостављање
> псује или користи увредљив језик када 

разговара са вама?
> понижава вас, критикује или вређа, 

посебно на јавном месту?

Емоционално и психолошко 
злостављање
> прави да се осећате безвредним, 

осрамоћеним, беспомоћним, 
узнемиреним или уплашеним?

> прети да ће физички повредити вас, 
вашу децу, чланове породице или кућне 
мезимце?

> не даје вам ваш пасош или прети да ће 
вас депортовати из Аустралије?

> прети да ће вас оставити или вам  
одузети децу?

> контролише шта носите, гледате и/или 
читате?

Културолошко и духовно злостављање
> прави да се стидите ваших 

културолошких или духовних убеђења 
или поступака? 

> спречава вас да користите језик 
по вашем избору и да идете на 
културолошке или верске догађаје?

> користи верска или културолошка 
убеђења као изговор што вас повређује 
или вас приморава да чините ствари 
које не желите?

> прети ако не буде плаћен мираз.

Друштвено злостављање
> контролише где идете, са ким се виђате 

или вас закључава у кући, или вас 
спречава да виђате вашу породицу и 
пријатеље?

> надгледа ваше телефонске разговоре и  
друштвене медије (на пример Facebook, 
Instagram)?

> постаје посесиван/посесивна или 
љубоморан/љубоморна ако разговарате  
са другима?

Serbian


