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તથ્ય પત્રિકા

વંશીય ભેદભાવ કાયદા હેઠળની ફરિયાદો
વંશીય ભેદભાવ કાયદો શં છે ?
વંશીય ભેદભાવ અધિધિયમ ૧૯૭૫ (કો.લ્થ)(આરડીએ) હેઠળ તમારા વર્ણ, રં ગ, વંશ, રાષ્ટ્રીય અથવા
વંશીય મ ૂળ કે દે શાંતરિા દરજ્જાિે કારર્ે તમારી સાથે અન્યાય કરવો તે કાયદાિી ધવરુદ્ધ છે .
તેિા થકી વંશીય િફરત પર્ કાયદાિી ધવરુદ્ધ છે .

આ કાયદાનો ઉપયોગ ક્યાિે થઇ શકે છે ?
ાહેર જીવિિા ઘર્ાં ક્ષેત્રોમાં તમારી સાથે તટસ્થ વતણિ થાય તે માટે આરડીએિો ઉપયોગ કરી શકો
છો:

•

િોજગાિ – િોકરી, િોકરીિા ધિયમો અિે શરતો, તાલીમ, બઢતી મેળવવા, બરતરફ થતાં.

•

ત્રશક્ષણ – ખાિગી કે સરકારી શાળા, કોલેજ અથવા યુધિવધસિટીમાં પ્રવેશ અથવા અભ્યાસ.

•

િહેઠાણ – બેઠું ઘર અથવા બહુમાળી ઇમારતમાં ઘર ભાડે લેવ ુ ં કે ખરીદવુ.ં

•

સેવાઓ મેળવવી કે તેનો ઉપયોગ કિવો – જેવી કે, બેંક અથવા વીમા, સરકારી ખાતાઓ દ્વારા
પ ૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ, પરરવહિ અિે દૂ રસંચાર સેવાઓ, વકીલો, તબીબો અથવા
વેપારીઓ દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવતી વ્યાવસાધયક સેવાઓ, ભોજિાલય, દુ કાિો અથવા
મિોરં જિિા સ્થળો દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ.

•

જાહેિ સ્થળોએ પ્રવેશ – જેવા કે, બગીચા, સરકારી કચેરીઓ, ભોજિાલયો, ધવશ્રાન્ન્તગૃહો અથવા
ખરીદી કેન્રો.

વંશીય ભેદભાવ શં છે ?
જ્યારે એક વ્યન્તત સાથે તેિા વર્ણ, રં ગ, વંશ, રાષ્ટ્રીય અથવા વંશીય મ ૂળ અથવા દે શાંતર દરજ્જાિે

કારર્ે, તેિા જેવી જ પરરન્સ્થધતમાં હોય તેવા બીા વ્યન્તતિી સરખામર્ીમાં ઓછો અનુકૂળ વ્યવહાર

કરવામાં આવે ત્યારે વંશીય ભેદભાવ થયો કહેવાય. ઉદાહરર્ તરીકે, જો કોઇ જમીિ-મકાિિો દલાલ
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કોઇ વ્યન્તતિે તે એક ચોક્કસ વંશિો અથવા રં ગિો હોવાિે લીિે ઘર ભાડે આપવાિી િા પાડે તો તે
'સીિો ભેદભાવ' થયો કહેવાય.

વંશીય ભેદભાવ ત્યારે પર્ થાય છે જ્યારે કોઇ ધિયમ કે િીધત દરે કિે માટે સમાિ હોય, પરં ત ું તેિી એક
ચોક્કસ વર્ણ, રં ગ, વંશ, રાષ્ટ્રીય અથવા વંશીય મ ૂળ અથવા દે શાંતર દરજ્જજો િરાવતાં વ્યન્તતઓ પર

અનુચચત અસર થતી હોય. આિે 'પરોક્ષ' ભેદભાવ કહેવાય. ઉદાહરર્ તરીકે, જો કોઇ કંપિી એવુ ં કહે કે,

કમણચારીઓએ િોકરીિા સ્થળે ટોપી કે બીજુ ં કશુ ં માથા પર િ પહેરવુ,ં તો તે પરોક્ષ ભેદભાવ થઇ શકે છે ,
કારર્ કે કેટલાક વર્ણ/વંશીય પ ૃષ્ટ્ટભ ૂધમ િરાવતા લોકો પર તેિી અયોગ્ય અસર થવાિી શક્યતા છે .

વંશીય નફિત શં છે ?
ાહેરમાં કોઇ વ્યન્તતિા અથવા જિસમુદાયિા વંશ, રં ગ, રાષ્ટ્રીય અથવા વંશીય મ ૂળિા આિારે એવુ ં

કંઇક કરવુ ં કે જે તેમિા માટે મન દભાવનારં , અપમાનીત કિનારં , શિત્રમિંદં કિનારં કે ડિાવનારં હોય તો
તે કાયદાિી ધવરુદ્ધ છે .

વંશીય િફરતિા ઉદાહરર્ોમાં, વંશીય રીતે:
•

વાંિાજિક સામગ્રી કે જેમાં ઇન્ટરિેટ પર ઇ-ફોરમ(ચચાણ), બ્લોગ્સ, સોધશયલ િેટવરકિંગ સાઇટ્સ
અિે વીરડયો શેરરિંગ સાઇટ્સિો સમાવેશ થાય છે

•

વાંિાજિક રટપ્પર્ીઓ અથવા ચચત્રો, છાપાંમાં, સામાધયકોમાં અથવા ચોપાિીયામાં પ્રકાધશત
કરવા

•

ાહેર સભાઓમાં વાંિાજિક ભાષર્ો

•

ાહેર સ્થળો જેવા કે દુ કાિો, િોકરીિા સ્થળો, બગીચા, પરરવહિિાં સાિિો અથવા શાળામાં
અપમાિજિક રટપ્પર્ીઓ

•

ખેલાડીઓ, દશણકો, ધશક્ષકો (રમતિા) અથવા અધિકારીઓ દ્વારા રમતગમતિા કાયણક્રમોમાં
અપમાિજિક રટપ્પર્ીઓ.

જાત્રત પિ આધારિત આક્રમક વતતન ક્યાિે કાયદાની ત્રવરૂદ્ધ નથી?
આરડીએિો ઉદ્દે શ મુતત સંવાદિા અધિકાર ('વાર્ી સ્વાતંત્ર્ય') અિે વંશીય િફરતથી મુતત રહેવાિા

ુ િ ાળવવાિો છે . આરડીએ કહે છે કે, જો િીચેિી બાબતો "વ્યાજબી િીતે અને
અધિકાર વચ્ચે સંતલ
સદ્ભાવનાથી" કરવામાં આવે તો તે કાયદાિી ધવરુદ્ધ િથી:
•

કલાત્મક કાયત અથવા પ્રદશતન – ઉદાહરર્ તરીકે, જો િાટકમાં પાત્ર દ્વારા વંશીય આક્રમક
વલર્િે વ્યતત કરવામાં આવ્યુ ં હોય.
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શદ્ધ શૈક્ષણણક અથવા વૈજ્ઞાત્રનક હેતઓ માટે કિવામાં આવેલ ત્રનવેદન, પ્રકાશન, ચચાત અથવા

દલીલ – ઉદાહરર્ તરીકે, ચોક્કસ જિસમુદાય માટે દે શાંતર, બહુસાંસ્કૃધતકવાદ અથવા ધવશેષ
પગલાં જેવી ાહેર િીધતઓ પર ચચાણ અિે દલીલો.
•

જાહેિ રહતની બાબતમાં યોગ્ય અને સચોટ અહેવાલ બનાવવો – ઉદાહરર્ તરીકે, વંશીય આક્રમક
વતણિ ધવષે છાપામાં તટસ્થ અહેવાલ.

•

તટસ્થ રટપ્પણી કિવી, જો તે રટપ્પર્ી જે તે વ્યન્તતિી સાચી માન્યતાિી અચભવ્યન્તત હોય.

જો મને ભેદભાવ કે વંશીય નફિતનો અનભવ થાય તો હં શં કિી શકં ?
તમે સીિી જે તે વ્યન્તત કે લોકો તેમાં સામેલ હોય તેમિી સાથે જ વાત કરી શકો છો.
જો તેિાથી ઉકેલ િ આવે અથવા તમિે તેમ કરવાનુ ં અનુકૂળ િ લાગતું હોય તો, તમે ઓસ્રેચલયિ

માિવ અધિકાર સંઘિે ફરરયાદ કરી શકો છો. તમે તમારા વતી કોઇ વકીલ, િારાશાસ્ત્રી અથવા મજૂરસંઘ
દ્વારા પર્ ફરરયાદ કરાવી શકો છો.

સંઘિે ફરરયાદ કરવામાં ખચણ થતો િથી.
તમારી ફરરયાદ લેચખતમાં હોવી જરૂરી છે . સંઘનુ ં એક ફરરયાદ ફારમ છે જે તમે ભરીિે તેિે ટપાલ

મારફતે અથવા ફેતસ કરીિે અમિે મોકલી શકો છો અથવા અમારી વેબસાઇટ પર તમે ઓિલાઇિ

ફરરયાદ પર્ દાખલ કરી શકો છો. જો તમે તમારી ફરરયાદ લખી શકો તેમ િ હોવ તો અમે તમિે મદદ
કરી શકીએ છીએ.

તમારી ફરરયાદ માન્ય રહે તે માટે, તેમાં વાજબી દલીલો હોવી જોઇએ કે જેિી તમે ફરરયાદ કરી રહ્યા છો
તે ગેરકાયદે સરિો ભેદભાવ છે અિે તમારા આરોપો ધવશે તમારે પ ૂરતી મારહતી આપવી જોઇએ, જેમકે
શુ ં થયુ,ં ક્યારે થયુ ં અિે ક્યાં થયુ ં અિે તેમાં કોર્ સામેલ હતુ.ં

ફરરયાદ કોઇ પર્ ભાષામાં હોય શકે છે . જો તમારે અનુવાદક અથવા દુ ભાધષયાિી જરૂર હોય તો અમે
તેિી વ્યવસ્થા કરી શકીએ છીએ.

હં વધ મારહતી ક્યાંથી મેળવી શકં ?
ઓસ્રેચલયિ માિવ અધિકાર સંઘિા સંપકણ િી ધવગતો:

ફોન
રાષ્ટ્રીય મારહતી સેવા: ૧૩૦૦ ૬૫૬ ૪૧૯ અથવા (૦૨) ૯૨૮૪ ૯૮૮૮
ટીટીવાય: ૧૮૦૦ ૬૨૦ ૨૪૧ (કર મુતત)
ફેતસ: (૦૨) ૯૨૮૪ ૯૬૧૧
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ટપાલ
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001

ઓિલાઇિ

ઇ-મેઇલ: infoservice@humanrights.gov.au
વેબસાઇટ: www.humanrights.gov.au
તમે ઓિલાઇિ ફરરયાદ

www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html પર કરી શકો છો.
જો તમે બધિર હોવ અથવા શ્રવર્શન્તતમાં ખામી હોય તો ૧૮૦૦ ૬૨૦ ૨૪૧ પર ટીટીવાય મારફતે

અમારો સંપકણ કરી શકો છો. જો તમારે ઓસ્લાિ દુ ભાધષયાિી જરૂર હોય તો, અમે તેિી વ્યવસ્થા કરી
શકીએ છીએ.

જો તમે અંિ હોવ અથવા દૃ ષ્ષ્ટ્ટમાં ખામી હોય તો, અમિે જર્ાવશો તો અમે મારહતી વૈકલ્લ્પક સ્વરૂપમાં
ઉપલબ્િ કરાવી શકીએ છીએ.

વંશીય નફિત ત્રવશે ફરિયાદો માટે અન્ય સંપકત ના સ્થાનો
જો તમે વાંિાજિક પ્રચાર માધ્ય વાતાણઓ, પ્રસારર્ો અથવા ઓિલાઇિ સામગ્રી ધવશે ચચિંધતત હોવ તો
તમે, ઓસ્રેચલયિ કોમ્યુધિકેશન્સ એન્ડ મીરડયા ઓથોરરટી (એસીએમએ); િી એડવટાણઇચ િંગ સ્ટાન્ડડણ સ ્

બોડણ ફોર એડવટાણઇ મેન્ટ્સ; અથવા િી ઓસ્રેચલયિ પ્રેસ કાઉન્સીલ ફોર ન્યુ પેપર સ્ટોરી િે ફરરયાદ

કરી શકો છો. તમે જે તે પ્રચાર માધ્યમ સંસ્થાિા સંપાદક અથવા વ્યવસ્થાપકિે પર્ ફરરયાદ કરી શકો
છો.

જો તમે પડોશી દ્વારા વાંિાજિક વતણિ અંગે ચચિંધતત હોવ, તો તમે આ સમસ્યાનુ ં સમાિાિ કરવા માટે
સામુદાધયક ન્યાય કેન્રિો સંપકણ કરી શકો છો અથવા જો તમે ાહેર આવાસમાં રહેતા હોવ તો તમે
હાઉધસિંગ ધવભાગિો સંપકણ કરી શકો છો.

જો તમને રહિંસાની ધમકી આપવામાં આવી હોય અથવા તમાિા પિ રહિંસક હમલો થયો હોય તો
પોલીસ પાસે જશો.
સામાન્ય કાન ૂની સલાહ
જો તમે ફરરયાદ કરવા ધવશે ધવચારી રહ્યા હોવ, તો કદાચ તમે કાન ૂિી સલાહ લેવાનુ ં પર્ ધવચારો

અથવા તમારા મજૂરસંઘિો સંપકણ કરો. સમુદાય કાન ૂિી સેવાઓ ઉપલબ્િ છે જે ભેદભાવ અિે સતામર્ી
ધવશે મફત સલાહ આપી શકે છે . તમારા િજીકિા સમુદાય કાન ૂિી કેન્રિો
www.naclc.org.au/directory પરથી સંપકણ કરી શકો છો.
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અસ્વીકિણ: આ તથ્ય પત્રિકામાં આપેલ મારહતીઓ ફક્ત માગતદશતન માટે જ છે . તે કાન ૂની સલાહનો
ત્રવકલ્પ નથી.
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