FLETA E FAKTEVE: NDIKIMET E DHUNËS NË FAMILJE NË
KOMUNITETIN TONË

Dhuna në familje ka ndikime të rënda në shëndetin dhe mirëqenien e një personi.

Në Viktoria, dhuna e partnerëve intimë
ndaj grave është shkaku më i madh për
sëmundjet dhe vdekjet e parakohshme të
parandalueshme, te gratë e moshës 15 deri
44 vjeç, sesa çdo faktor tjetër rreziku duke
përfshirë tensionin e lartë, obezitetin dhe
duhanin.

Dhuna kundër fëmijëve
mund të shkaktojë lëndime
dhe gjymtime.

Gratë që kanë pësuar dhunë ka më
shumë të ngjarë të kenë ankth dhe
depresion dhe/ose çrregullime të të
ngrënit. Ato ka më shumë të ngjarë
të kenë probleme me alkoolin, me
duhanin dhe përdorimin e drogave.
Fëmijët që kanë vuajtur ose kanë parë
dhunë në familje, mund të vuajnë nga
depresioni, ankthi, traumat, agresioni,
sjellja anti-sociale, vetëbesimi i ulur,
frika, problemet emocionale dhe
konflikte me bashkëmoshatarët.

Kostoja totale e dhunës në shtëpi në
ekonominë australiane llogaritet në

$13.6 MILIARDË DOLLARË
Burimet:
Braaf, R. (2012). Health impacts on domestic and family violence. Sydney, Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse, UNSW.
National Council To Reduce Violence Against Women and their Children. (2009). Economic Costs of Violence against Women and their Children. Commonwealth
Government of Australia, Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs, Canberra,
Richards, K. (2011). Children’s exposure to domestic violence in Australia. Trends and issues in crime and criminal justice, No. 419, June 2011.
Vichealth. (e panjohur). How violence against women affects health. Marrë nga www.vichealth.vic.gov.au/Programs-and-Projects/Freedom-from-violence/
PVAW-overview.aspx

Ky propozim është zhvilluar si pjesë e projektit “CHALLENGE Family Violence”, një partneritet mes Qytetit të Casey, Bashkisë së Cardinia Shire, Qytetit
të Greater Dandenong dhe Monash Health. Ky projekt është financuar sipas programit të granteve “Reducing Violence against Women and their
Children” (Reduktimi i dhunës kundër grave dhe fëmijëve të tyre), pjesë e “Community Crime Prevention Program – local solutions for local crime
prevention issues” (Programi për Parandalimin e Krimit në Komunitet - zgjidhjet lokale për çështjet e parandalimit të krimit lokal) nga Qeveria e
Viktorias.

