இனவெறி ஏற்றுக்வ ொள்ளத் தக் தல்ல
இனப் பொகுபொடு, இனொீதித் வதொல்லல ள் அல்லது இன வெறுப்பிலன நீங் ள்
ண்ணுற்றொல், அல்லது அெற்றிற்கு நீங் ள் ஆளொனொல், அலதப்
வபொறுத்துக்வ ொண்டிருக் ொதீர் ள்; அலத எதிர்த்துக் குரல் எழுப்புங் ள்
இனவெறி நடத்லதக்கு நீங் ள் பலியொ ிறீர் ள் என்றொல்:
•

ென்முலறத் தனமொ நீங் ள் தொக் ப்பட்டொல், அல்லது அச்சுறுத்தப்பட்டொல்,
ொெல்துலறயினலர அலையுங் ள்.
o
o

அெசரமொன அல்லது உயிருக்கு ஆபத்தொன நிலலயில் ‘மூன்று பூஜ்ய’ (000)த்லத அலைத்துக் ொெல்துலற வெண்டுவமனக் வ ளுங் ள்.
ொெல்துலறயினரது உதெி உங் ளுக்குத் வதலெப்பட்டொல், ஆனொல், உடனடி
ஆபத்து ஏதும் இல்லலவயன்றொல், ‘ ொெல்துலற உதெி இலைப்’(Police
Assistance Line)ப்பிலன அலையுங் ள் (131 444).

•

ென்முலற ஏதும் இடம்வபறெில்லல என்றொல், மற்றும் இப்படிச் வசய்ெது
பொது ொப்பொ இருந்தொல், சம்பந்தப்பட்ட நபர் அல்லது நபர் ளுடன் வநரடியொ ப்
பிரச்சிலனலயப் பற்றிப் வபசி சூழ்நிலலலய நீங் ளொ வெ ல யொளலொம்.

•

வநரடியொன ஈடுபொட்டின் மூலமொ ப் பிரச்சிலனக்குத் தீர்வு ொை இயலெில்லலவயல்,
அல்லது இப்படிச் வசய்ெது உங் ளுக்கு வசௌ ொியமொ இல்லொமலிருந்தொல்,
‘ஆஸ்திவரலிய மனித உொிலம ள் ஆலைய’(Australian Human Rights Commission
(AHRC))த்திற்கு நீங் ள் முலறப்பொடு வசய்யலொம்.
o

AHRC -க்கு முலறப்பொடு ஒன்லறச் சமர்ப்பிக்
www.humanrights.gov.au/complaints எனும் ெலலத்தலப் பக் த்திற்குச்
வசல்லுங் ள், அல்லது AHRC -யின் ‘வதசிய த ெல் வசலெ’ () லய
1300 656 419 அல்லது 02 9284 9888 எனும் இலக் த்தில் அலையுங் ள்.

அரு ொலமயில் இருப்பெர் ளுக்குள்ள உொிலம
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இனவெறிலய வநொில் ொண்பெர் ள் அதற்கு எதிரொ க் குரல் வ ொடுத்தொல், இலக்கு
லெக் ப்படும் நபருக்குத் தமக்கு ஆதரவுதெி இருக் ிறது என்ற உைர்வு ஏற்படும், மற்றும்
இனவெறித்தனமொ நடந்துவ ொள்ளும் நபருக்கு அெரது நடத்லதலயப் பற்றி அெர் மீண்டும்
வயொசிக் வெண்டும் என்ற எண்ைத்லத ஏற்படுத்தும். உங் ளுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய
சூைலல ஏற்படுத்திக்வ ொள்ளொதீர் ள். ஆனொலும், இப்படிச் வசய்ெது பொது ொப்பொ இருந்தொல்,
பொதிக் ப்படும் நபருக் ொ க் குரல் வ ொடுத்து அெருக்கு ஆதரெொ அெர் பக் ம் நில்லுங் ள்.
நீங் ள் வசய்யும் சொதொரைமொன ஒரு உடல்ொீதியொன சொலட கூட மி வும் சக்தி ெொய்ந்ததொ
இருக் க்கூடும்.
இனவெறித் தனமொன நடத்லதலய நீங் ள் ண்ணுற்றொல், நீங் ள்:
•

அதற்கு எதிரொ க் குரல் வ ொடுக் லொம் – அலத இனவெறித்தனம் என்று
வெளிப்பலடயொ ச் வசொல்லலொம், அது ஏற்றுக்வ ொள்ளத் தக் தல்ல என்பலத அந்தச்
வசயலலப் புொிபெருக்குத் வதொியுமொறு வசய்யலொம்

•

இனவெறிக்கு ஆளொகும் நபருக்கு ஆதரெொ இருக் லொம் – இலக்கு லெக் ப்படும்
நபருக்கு அரு ில் வசன்று அெர் எப்படி இருக் ிறொர் என்று வ ட் லொம்

•

ஆதொரங் லளக் குறித்துக்வ ொள்ளலொம் – அந்த நி ழ்லெ உங் ளுலடய
வதொலலவபசியில் பதிவு வசய்யலொம், இந்தச் வசயலலப் புொிபெருலடய படம் ஒன்லற
எடுக் லொம் மற்றும் அதி ொொி ளுக்கு அலதத் வதொியப்படுத்தலொம்.

அரு ொலமயில் இருப்பெர் ளுக் ொன சில வயொசலனக் குறிப்பு ள் ‘ஆஸ்திவரலிய மனித
உொிலம ள் ஆலைய’த்திடம் உள்ளன. https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respondracism எனும் ெலலத்தளத்திற்குச் வசல்லுங் ள்.

இனப் பொகுபொடும் உங் ளுக்குள்ள உொிலம ளும்
இனம், நிறம், ஒரு நபர் அல்லது ஒரு குழுெினரது வதசியம் அல்லது இனப் பூர்வீ ம்
ஆ ியெற்றின் அடிப்பலடயில் புண்படுத்தவும், அெமதிக் வும், அெமொனப்படுத்தவும் அல்லது
அச்சுறுத்தவும் கூடிய ொொியம் எலதயும் வபொது இடங் ளில் வசய்ெது ஆஸ்திவரலியொெில் சட்ட
ெிவரொதமொனது. இந்த மொதிொியொன நடத்லதமுலற ள் ‘இன வெறுப்பு’ என்று
ெல ப்படுத்தப்படு ிறது.

இன வெறுப்புச் வசயல் ளில் பின்ெருென உள்ளடங் லொம்:
•

இலைய-வமலட ள் (eforums), ‘ப்வளொக்’கு ள் (blogs), சமூ த் வதொடர்புெலலத்
தளங் ள் மற்றும் ொவைொளிப் ப ிர்வுத் தளங் ள் ஆ ியெற்றில் வெளியிடப்படும்
இனத் தூசன ெிடயங் ள்
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•

வசய்தித்தொள், சஞ்சில அல்லது ெிளம்பரத்துண்டு ள் வபொன்ற மற்ற வெளியீடு ளில்
ொைப்படும் இனத் தூசனமொன ருத்துலர ள் அல்லது படங் ள்

•
•

வபொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் இடம்வபறும் இனத் தூசனப் வபச்சு ள்
லட, வெலலத்தளம், பூங் ொ, வபொதுப் வபொகுெரத்து அல்லது பொடசொலல வபொன்ற
வபொது இடங் ளில் ஏற்படுத்தப்படும் இனத் தூசனக் ருத்துலர ள்

•

ெிலளயொட்டு வீரர் ள், பொர்லெயொளர் ள், பயிற்றுனர் ள் அல்லது அதி ொொி ளொல்
ெிலளயொட்டு நி ழ்ச்சி ளில் ஏற்படுத்தப்படும் இனத் தூசனக் ருத்துலர ள்.

சுதந்திரமொ த் வதொடர்பொடல் வ ொள்ெதற் ொன உொிலம (‘வபச்சுொிலம’ (freedom of speech’))
மற்றும் இன வெறிக்கு ஆளொ ொமல் ெொழ்ெதற் ொன உொிலம ஆ ியெற்றிற் ிலடவய சமநிலல
ஒன்லற ஏற்படுத்துெவத சட்டத்தின் வநொக் ம். “நியொயமொன ெல யிலும், நல்ல
எண்ைத்திலும்” வசய்யப்படும் சில வசயல் ள் சட்ட ெிவரொதமொனதொ இல்லொமல் இருக் லொம்.
ஒருெருலடய இனம், நிறம், மரபு, வதசிய அல்லது இனப் பூர்வீ ம் அல்லது குடிெரவு நிலல
ஆ ியெற்றின் ொரைமொ அெர் இன்வனொரு நபலர ெிட அனுகூலம் குலறந்த ெிதத்தில்
நடத்தப்படும்வபொது, உதொரனமொ , ஒருெர் குறிப்பிட்டவதொரு இனத்லதச் வசர்ந்தெர் அல்லது
நிறத்தெர் என்பதொல் அெருக்கு ெொடல க்கு வீடு தர மறுக்கும்வபொது, இனப் பொகுபொடு
நி ழ் ிறது.
அலனெருக்கும் வபொதுெொன ஒரு ெிதிமுலற அல்லது வ ொள்ல யொனது குறிப்பிட்ட ஒரு
இனம், நிறம், மரபு, வதசிய அல்லது இனப் பூர்வீ ம் அல்லது குடிெரவு நிலல ஆ ியெற்லறச்
வசர்ந்தெர் ள் மீது நியொமற்ற ெிலளவு ஒன்லற ஏற்படுத்தும்வபொதும், உதொரைமொ , வெலல
வநரத்தில் வதொைிலொளர் ள் வதொப்பி அல்லது தலலக் ட்டு ஆ ியெற்லற அைியக்கூடொது
என்று ஒரு நிறுெனம் வசொல்லும்வபொது, இனப் பொகுபொடு நி ழ் ிறது.
இனப் பொகுபொடு அல்லது இன வெறுப்பிற்கு நீங் ள் ஆளொனொல், ‘ஆஸ்திவரலிய மனித
உொிலம ள் ஆலைய’த்திடம் நீங் ள் முலறப்பொடு வசய்யலொம்.முலறப்பொட்லடச் வசய்யும்
முலற எளிலமயொனதும், இலெசமொனதும், இலகுெொனதுமொகும்.
‘ஆஸ்திவரலிய மனித உொிலம ள் ஆலைய’த்திடம் நீங் ள் முலறப்பொடு ஒன்லறச் சமர்ப்பிக்
www.humanrights.gov.au/complaints எனும் ெலலத்தளப் பக் த்திற்குச் வசல்லுங் ள்.

வதசிய த ெல் வசலெ
மனித உொிலம ள் மற்றும் பொகுபொடு குறித்தப் பல்வெறு பிரச்சிலன லளப் பற்றிய த ெல் ள்
மற்றும் பொிந்துலர லள ‘ஆஸ்திவரலிய மனித உொிலம ள் ஆலையம்’ தனிநபர் ள்,
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அலமப்பு ள் மற்றும் வதொைிலொளர் ளுக்கு அளிக் ிறது. இந்த வசலெ இலெசமொனதும்
இர சியமொனதுமொகும்.
NIS -வசலெயினொல்:
•

மத்தியக் கூட்டரசின் மனித உொிலம ள் மற்றும் பொகுபொடு எதிர்ப்புச் சட்டதின் ீழ்
உங் ளுக்குள்ள உொிலம ள் மற்றும் வபொறுப்பு லளப் பற்றிய த ெல் லள
உங் ளுக்குக் வ ொடுக் இயலும்

•

முலறப்பொடு ஒன்லற உங் ளொல் ‘ஆலைய’த்திடம் சமர்ப்பிக் இயலுமொ என்பலதப்
பற்றி, அல்லது உங் ளுலடய சூழ்நிலலக்கு சட்டம் எப்படிப் வபொருந்தும் என்பலதப்
பற்றிக் லந்துலரயொட இயலும்

•

முலறப்பொடு ஒன்லற எப்படிச் வசய்ெது, முலறப்பொடு ஒன்றிற்கு எப்படி மறுவமொைி
அளிப்பது அல்லது குறிப்பிட்டப் பொகுபொட்டுப் பிரச்சிலன லள எப்படிக் ல யொளுெது
என்பலதப் பற்றியத் த ெல் லள உங் ளுக்குக் வ ொடுக் இயலும்

•

உங் ளுக்கு உதெக்கூடிய இன்வனொரு மு லமக்கு உங் லளப் பொிந்துலரக் இயலும்.

NIS -வசலெயினொல் சட்ட ஆவலொசலை அளிக் இயலொது என்பலதத் தயவு வசய்து
ெனத்தில் வ ொள்ளவும்.
பின் ெரும் ெைி ளில் நீங் ள் NIS -வசலெயுடன் வதொடர்புவ ொள்ளலொம்:
•

வதொலலவபசி: 1300 656 419 அல்லது 02 9284 9888

•

மின்னஞ்சல்: infoservice@humanrights.gov.au

•

வதொலலந ல்: 02 9284 9611

•

‘வதசிய வதொடர் மொற்று வசலெ’ (National Relay Service): 1300 555 727 (Speak and
Listen) அல்லது internet-relay.nrscall.gov.au

‘வமொைிவபயர்ப்பு மற்றும் வமொைிவபயர்த்துலரப்பு வசலெ’ (Translating and
Interpreting Service)
‘வமொைிவபயர்ப்பு மற்றும் வமொைிவபயர்த்துலரப்பு வசலெ’ (TIS National) என்பது ஆங் ிலம்
வபசொதெர் ளுக் ொன வமொைிவபயர்த்துலரப்பு வசலெயொகும். ‘TIS வநஷனல்-இன்
வபரும்பொலொன வசலெ ள் ஆங் ிலம் வபசொதெர் ளுக்கு இலெசமொகும்.
•

வதொலலவபசி: 131 450

•

வசல் : www.tisnational.gov.au
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அறிவுலரயொவலொசலை மற்றும் மன நலம்
‘வ ொெிட்-19’ வபருந்வதொற்றுக் ொலத்தில் உதவுெதற் ொ ெிவசடமொ ெடிெலமக் ப்பட்டுள்ள
புதியவதொரு 24/7 ஆதரவுதெி வசலெலய அலனத்து ஆஸ்திவரலியர் ளும் இலெசமொ ப்
வபறலொம்.
இந்த ஆதரவுதெி வசலெலய https://coronavirus.beyondblue.org.au/ எனும் ெலலத்தளத்தின்
மூலமொ ப் வபறலொம்.
தனிப்பட்ட வநருக் டி நிலல அல்லது மன நல ஆதரவுதெி வசலெ ளுக்கு நீங் ள்
1800 512 348-இல் ‘பிவயொண்ட் ப்ளூ’ (Beyond Blue) அல்லது 13 11 14 -இல்
‘உயிர் ொப்பு இலைப்பு’ (Lifeline) வசலெலய எந்த வநரத்திலும் அலைக் லொம்.
‘குைந்லத ள் உதெி இலைப்பு’ (Kids Helpline) என்பது 5 முதல் 25 ெயது ெலரயுள்ள இளம்
ெயதினருக் ொன இலெச வசலெயொகும். குைந்லத ள், பதின்ம ெயதினர் மற்றும் ெயதுெந்த
இலளஞர் ள் ஆ ிவயொர் 1800 551 800-இல் இந்தச் வசலெலய எந்த வநரத்திலும்
அலைக் லொம்.
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