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ເຈັ້ ຍຂັ້ ມູ ນ

ການຕໍ່ ວໍ່ າຮ້ ອງຮຽນພາຍໃຕ້ ປະມວນກົດໝາຍ
ວໍ່ າດ້ ວຍການແບໍ່ ງແຍກເຊ້ ອຊາດ
ປະມວນກົດໝາຍວໍ່ າດ້ ວຍການແບໍ່ ງແຍກເຊ້ ອຊາດແມໍ່ ນຫຍັງ?
ປະມວນກົດໝາຍວ່ າດັ້ ວຍການແບ່ ງແຍກເຊັ້ ອຊາດ 1975 (Cth) (the RDA) ໄດັ້ ລະບຸ ວ່ າເປນການກະທາທ່ ຜິດກົດ

ໝາຍຖັ້ າມຄົນປະຕິບດຕ່ ທ່ ານຢ່ າງບ່ ຍຸ ຕິທາ ຍັ້ ອນ ເຊັ້ ອຊາດ, ສຜິວ, ເຊັ້ ອສາຍ, ສນຊາດ ຫ ຊົນເຜ່ົ າ ຫ ມຖານະເປນ
ຄົນຍັ້ າຍຖ່ິ ນຖານເຂັ້ົ າມາ.
ນອກນັ້ ກົດໝາຍນັ້ ຍງລະບຸ ດັ້ ວຍວ່ າການກຽດຊງເຊັ້ ອຊາດກຜິດກົດໝາຍເຊ່ ນກນ.

ກົດໝາຍນ້ ຈະນາມາໃຊ້ ໄດ້ ຕອນໃດ?
ທ່ ານສາມາດນາກົດໝາຍ RDA ນັ້ ມາໃຊັ້ ເພ່ ອໃຫັ້ ໄດັ້ ຮບການປະຕິບດຕ່ ຕົວທ່ ານແບບຍຸ ຕິທາໃນຂົງເຂດຊວິດໃນສງ
ຄົມຫາຍຢ່ າງເຊ່ ນ:
•

ການເຮັດວຽກ – ການຊອກເອົາວຽກ, ກົດເກນແລະເງ່ ອນໄຂຂອງວຽກງານ, ການຝຶກງານ, ການເລ່ ອນ
ຊັ້ ນ, ການຖກໄລ່ ອອກການ.

•

ການສຶກສາຮໍ່ າຮຽນ – ການລົງທະບຽນຈົດຊ່ ຫການຮ່ າຮຽນທ່ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນຫໂຮງຮຽນຫວງ, ວິທະຍາ
ໄລຫມະຫາວິທະຍາໄລ.

•

ທໍ່ ຢໍ່ ອາໄສ – ການເຊົ່າຫຊັ້ ເຮອນຫຫັ້ ອງແຖວ.

•

ການຂເອົາຫໃຊ້ ບລິການຕໍ່ າງໆ – ເຊ່ ນທະນາຄານຫປະກນໄພ, ບລິການຈາກກະຊວງຕ່ າງໆຂອງລດຖະ
ບານ, ບລິການຂົນສົ່ງຫໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ບລິການຈາກຜູັ້ ຊ່ ຽວຊານເຊ່ ນບລິການຂອງທະນາຍຄວາມ,
ແພດ ຫ ນາຍຊ່ າງ, ບລິການທ່ ຫັ້ ອງອາຫານ, ຮັ້ ານຄັ້ າ ຫ ສະຖານທ່ ບນເທິງຕ່ າງໆ.

•

ການເຂ້ົ າໃຊ້ ສະຖານທໍ່ ສາທາລະນະ – ເຊ່ ນສວນ, ຫັ້ ອງການລດຖະບານ, ຮັ້ ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ ຫ ຫັ້ າງ
ສບພະສິນຄັ້ າ.

ການແບໍ່ ງແຍກເຊ້ ອຊາດແມໍ່ ນຫຍັງ?
ການແບ່ ງແຍກເຊັ້ ອຊາດເກດຂັ້ຶ ນເມ່ ອຄົນຜູັ້ ນ່ຶ ງຖກປະພຶດຕ່ ຕົນໂດຍທ່ ຕົນໄດັ້ ຮບປະໂຫຍດນັ້ ອຍກວ່ າຄົນອກຄົນ
ໜ່ຶ ງເຊ່ິ ງຢູ ່ ໃນສະພາບທ່ ຄັ້ າຍຄກນ ຍັ້ ອນເຊັ້ ອຊາດ, ສຜິວ, ເຊັ້ ອສາຍ, ສນຊາດ ຫ ຊົນເຜ່ົ າ ຫ ມຖານະເປນຄົນຍັ້ າຍຖ່ິ ນ
ຖານເຂັ້ົ າມາຂອງຕົນ. ຍົກຕົວຢ່ າງ, ຈະຖວ່ າເປນ 'ການແບ່ ງແຍກໂດຍຕົງ' ຖັ້ າວ່ າເອເຢນຂາຍ-ເຊ່ົ າເຮອນປະຕິເສດບ່
ໃຫັ້ ຄົນໜ່ຶ ງເຊ່ົ າເຮອນຍັ້ ອນວ່ າຄົນໆນັ້ ນມພັ້ ນຖານມາຈາກເຊັ້ ອຊາດໃດນ່ຶ ງຫຍັ້ ອນສຜິວ.
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ການແບ່ ງແຍກເຊັ້ ອຊາດສາມາດເກດຂຶັ້ນໄດັ້ ເຊ່ ນກນເມ່ ອມການອອກກົດລະບຽບຫນະໂຍບາຍທ່ ໃຊັ້ ໄດັ້ ສາລບທຸ ກໆ
ຄົນແຕ່ ວ່າເກດມຜົນກະທົບຕ່ ກຸ ່ ມຄົນທ່ ມາຈາກ ເຊັ້ ອຊາດໃດນ່ຶ ງ, ສຜິວ, ເຊັ້ ອສາຍ, ສນຊາດແລະຊົນເຜ່ົ າ ຫ ມຖາ
ນະເປນຄົນຍັ້ າຍຖ່ິ ນຖານເຂັ້ົ າມາ. ອນນັ້ ເອັ້ ນວ່ າ ‘ການແບ່ ງແຍກທາງອັ້ ອມ’. ຍົກຕົວຢ່ າງ, ອາດຈະເປນການແບ່ ງ
ແຍກທາງອັ້ ອມ ຖັ້ າ ບລິສດນ່ຶ ງເວັ້ົ າວ່ າພະນກງານທຸ ກໆຄົນຕັ້ ອງບ່ ໃສ່ ໝວກຫມສ່ິ ງປົກຄຸ ມຫົວແບບອ່ ນ ຢູ ່ ໃນບ່ ອນ
ເຮດວຽກ, ຍັ້ ອນວ່ າມນມແນວໂນັ້ ມວ່ າຈະເກດຜົນກະທົບທ່ ບ່ ຍຸ ຕິທາສາລບຄົນບາງກຸ ່ ມທ່ ມາຈາກພັ້ ນຖານ ເຊັ້ ອຊາດ /
ຊົນເຜ່ົ າ ໃດໜ່ຶ ງ.

ການກຽດຊັງເຊ້ ອຊາດແມໍ່ ນຫຍັງ?
ຖວ່ າເປນການຜິດກົດໝາຍຖັ້ າວ່ າມການປະພຶດຢ່ າງໃດຢ່ າງນຶ່ງໃນທ່ ສະທາລະນະໂດຍອງໃສ່ ເຊັ້ ອຊາດ, ສຜິວ, ສນ
ຊາດຫຊົນເຜົ່າຂອງບຸ ກຄົນຫກຸ ່ ມຄົນ ເຊິ່ງມແນວໂນັ້ ມວ່ າຈະເຮດໃຫັ້ ຄົນນັ້ ນ ຮ້ ສຶກຖກລໍ່ ວງລະເມດ, ດຖກ, ສ້ າງ
ຄວາມອັບອາຍ ຫ ຂໍ່ ເຂັນ. ຕົວຢ່ າງຂອງການກຽດຊງເຊັ້ ອຊາດອາດຈະລວມເຖິງ:
•

ບົດຄວາມເນັ້ ອເລ່ ອງໃດໆທາງອິນເຕແນດ, ລວມເຖິງການອອກທາງ ອ-ຟຣາສ໌, ບະລອກ, ໄຊັ້ ທ໌ເຄອຂ່ າຍ
ທາງສງຄົມໂຊຊ່ ຽນ ແລະ ໄຊັ້ ທ໌ທ່ ເຜຍແພ່ ພາບວດໂອ.

•

ການອອກຄວາມເຫນຫຮູ ບພາບແບບລ່ ວງລະເມດໃນເອກະສານພິມເຜຍແພ່ ເຊ່ ນ ທາງໜງສພິມ, ນິຕະຍະ
ສານ, ເຈັ້ ຍພບ ຫ ໃບປິວ

•

ການກ່ າວຄາປາໄສທ່ ລ່ ວງລະເມດໃນລະຫວ່ າງເດນປະທັ້ ວງໃນທ່ ສາທາລະນະ

•

ການອອກຄວາມເຫນທ່ ເປນການກົດຂ່ ຂົ່ມເຫງໃນທ່ ສາທາລະນະ, ເຊ່ ນ ໃນຮັ້ ານຄັ້ າ, ບ່ ອນເຮດວຽກ, ສວນສາ
ທາລະນະ, ໃນລົດໂດຍສານຫທ່ ໂຮງຮຽນ

•

ການອອກຄວາມເຫນທ່ ເປນການກົດຂ່ ຂົ່ມເຫງໃນບ່ ອນຫິັ້ ນກິລາ ຈາກນກກິລາ, ຄົນຊົມ, ຄູ ຝຶກ ຫ ເຈົັ້າໜັ້ າ
ທ່ .

ຍາມໃດທໍ່ ພຶດຕິກາລໍ່ ວງລະເມດທໍ່ ກໍ່ ຽວພັນກັບເຊ້ ອຊາດຖວໍ່ າບໍ່ ຜິດກົດໝາຍ?
ກົດໝາຍ RDA ແນໃສ່ ໃຫັ້ ມຄວາມດຸ ່ ນດ່ ຽງດັ້ ານສິດທິຂອງການສ່ ສານຢ່ າງເສຣ (‘ສິດໃນການປາກເວົັ້າຢ່ າງເສຣ’)
ແລະສິດທິໃນການມຊວິດຢູ ່ ຢ່າງປາສະຈາກຄວາມກຽດຊງເຊັ້ ອຊາດ. ກົດໝາຍ RDA ກ່ າວວ່ າ ສ່ິ ງຕ່ າງໆຂັ້ າງລຸ ່ ມນັ້ ຖ
ວ່ າບ່ ຜິດກົດໝາຍຖັ້ າເປນການປະພຶດແບບ “ເຮັດຕາມສົມເຫດສົມຜົນແລະຈິງໃຈ” ໃນກລະນ:
•

ຜົນງານສິລະປະຫການສະແດງ – ຍົກຕົວຢ່ າງ, ການຫັ້ິ ນລະຄອນເຊ່ິ ງມການສະແດງນິໄສທ່ ລ່ ວງລະເມດ
ເຊັ້ ອຊາດອອກມາຂອງຕົວລະຄອນ.

•

ຂ້ ຄວາມ, ການພິມເຜຍແພໍ່ , ການປຶກສາຫາລ ຫ ການໂຕ້ ວາທ ທໍ່ ກະທາຂ້ຶ ນເພໍ່ ອການສຶກສາຢໍ່າງ
ແທ້ ຈິງຫເພໍ່ ອຈຸດປະສົງທາງວິທະຍາສາດ – ຍົກຕົວຢ່ າງ, ການປຶກສາຫາລແລະໂຕັ້ ວາທ ເລ່ ອງນະໂຍ
ບາຍສາທາຣະນະ ເຊ່ ນ ນະໂຍບາຍຄົນເຂັ້ົ າອອກເມອງ, ລະບົບນາໆວດທະນະທາ ຫ ມາດຕະການພິເສດສາລບ
ກຸ ່ ມຄົນບາງກຸ ່ ມ ໂດຍສະເພາະ.

•

ການຂຽນບົດລາຍງານທໍ່ ຍຸ ຕິທາແລະຖກຕ້ ອງກໍ່ ຽວກັບເລໍ່ ອງທໍ່ ເປັນຈຸດສົນໃຈຕໍ່ ສາທາຣະນະ –
ຍົກຕົວຢ່ າງ, ການຂຽນບົດລາຍງານທ່ ຍຸ ຕິທາໃນໜັ້ າໜງສພິມກ່ ຽວກບກິລິຍາທ່ ລ່ ວງລະເມດເຊັ້ ອຊາດ.
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ການອອກຄວາມເຫັນທໍ່ ຍຸ ຕິທາ, ຖັ້ າວ່ າຄວາມເຫນນັ້ ນແມ່ ນການສະແດງຄວາມຄຶດເຫນຂອງຄົນຜູັ້ ນຶ່ງ
ທ່ ມຄວາມເຊ່ ອຢ່ າງແທັ້ ຈິງ.

ຂ້ ອຍຈະເຮັດຢໍ່າງໃດຖ້ າຂ້ ອຍປະສົບກັບຄວາມປະພຶດທໍ່ ແບໍ່ ງແຍກຫກຽດຊັງເຊ້ ອ
ຊາດ?
ທ່ ານອາດຈະຕັ້ ອງເອົາເລ່ ອງນັ້ ນຂັ້ຶ ນມາເວັ້ົ າໂດຍຕົງກບບຸ ກຄົນຫກຸ ່ ມຄົນທ່ ກ່ ຽວຂັ້ ອງນັ້ ນ.
ຖັ້ າເຮດດ່ ງນັ້ ຍງແກັ້ ໄຂບ່ ໄດັ້ , ຫທ່ ານຮູ ັ້ ສຶກວ່ າບ່ ສະບາຍໃຈທ່ ຈະເຮດດ່ ງນັ້ ນ, ທ່ ານກສາມາດຮັ້ ອງຮຽນຂັ້ຶ ນໄປຫາຄະນະກາ
ມາທິການສິດທິມະນຸ ດແຫ່ ງປະເທດອອສເຕຣເລຍໄດັ້ . ນອກນັ້ ທ່ ານກຍງສາມາດໃຫັ້ ໃຜຜູັ້ ໜ່ຶ ງເຊ່ ນ ທະນາຍຄວາມ, ຜູັ້
ຮັ້ ອງຮຽນຕາງໜັ້ າ ຫ ຢູ ນຽນ ຮັ້ ອງຮຽນຕາງໜັ້ າແທນທ່ ານໄດັ້ .
ທ່ ານບ່ ຕັ້ ອງເສຍຄ່ າໃຊັ້ ຈ່າຍໃດໆໃນການຍ່ ນຄາຮັ້ ອງຮຽນຂັ້ຶ ນຫາຄະນະກາມາທິການນັ້ .
ຄາຮັ້ ອງຮຽນຂອງທ່ ານຕັ້ ອງເຮດເປນລາຍລກອກສອນ. ຫັ້ ອງການຂອງຄະນະກາມາທິການມຟອມໃຫັ້ ທ່ານຕ່ ມແລະ
ສົ່ງກບໄປທາງໄປສະນຫສົ່ງເປນແຟກສ໌ຫາພວກເຮົາ ຫ ທ່ ານສາມາດຍ່ ນຄາຮັ້ ອງຮຽນນັ້ ທາງອອນລາຍຫທາງເວບໄຊັ້ .
ຖັ້ າທ່ ານບ່ ສາມາດຍ່ ນຄາຮັ້ ອງເປນລາຍລກອກສອນ, ເຮົາກສາມາດຊ່ ວຍທ່ ານໄດັ້ .
ເພ່ ອວ່ າໃຫັ້ ຄາຮັ້ ອງຮຽນຂອງທ່ ານເປນຜົນ ຄາຮັ້ ອງນັ້ ນຕັ້ ອງມການພິສູ ດໄດັ້ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່ າເຫດການທ່ ທ່ ານ
ຢາກຮັ້ ອງຮຽນນັ້ ນຖວ່ າເປນການແບ່ ງແຍກຕາມທ່ ກົດໝາຍລະບຸ ໄວັ້ ແລະທ່ ານຕັ້ ອງແຈັ້ງລາຍລະອຽດຢ່ າງພຽງພ
ກ່ ຽວກບຂັ້ ກ່ າວຫານັ້ ນ ເຊິ່ງລວມເຖິງວ່ າ ມນເກດຫຍງຂຶັ້ນ, ເກດຂຶັ້ນເມ່ ອໃດແລະເກດຂຶັ້ນຢູ ່ ໃສແລະມໃຜແດ່ ທ່ ເຂົັ້າມາ
ກ່ ຽວຂັ້ ອງ.
ຄາຮັ້ ອງຮຽນສາມາດຍ່ ນເຂົັ້າມາເປນພາສາໃດກໄດັ້ . ຖັ້ າທ່ ານຕັ້ ອງການຜູັ້ ແປເອກະສານຫນາຍພາສາ, ເຮົາສາມາດ ຈດ
ຫາໃຫັ້ ທ່ານໄດັ້ .

ຂ້ ອຍຈະໄປຂເອົາຂ້ ມນເພໍ່ ມເຕມໄດ້ ຢໍ່ ໃສ?
ທ່ ຕິດຕ່ ຫາ ຄະນະກາມາທິການສິດທິມະນຸ ດແຫ່ ງປະເທດອອສເຕຣເລຍແມ່ ນ:
ໂທລະສັບ
ບລິການສະໜອງຂັ້ ມູ ນແຫ່ ງຊາດ: 1300 656 419 ຫ (02) 9284 9888
TTY: 1800 620 241 (ໂທຟຣ)
ແຟກສ໌: (02) 9284 9611
ທາງໄປສະນ
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
ທາງອອນລາຍ
ອເມວ: infoservice@humanrights.gov.au
ເວບໄຊັ້ : www.humanrights.gov.au
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ທ່ ານສາມາດຍ່ ນຄາຮັ້ ອງຮຽນທາງອອນລາຍໄດັ້ ທ່
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html.
ຖັ້ າທ່ ານພິການຫູ ຫມບນຫາດັ້ ານການຟງ ທ່ ານສາມາດຕິດຕ່ ຫາພວກເຮົາໄດັ້ ໂດຍຜ່ ານ TTY ທ່ ເລກໂທ 1800 620
241. ຖັ້ າທ່ ານຕັ້ ອງນາຍພາສາແບບ Auslan , ເຮົາສາມາດຈດຫາໃຫັ້ ທ່ານໄດັ້ .
ຖັ້ າທ່ ານຕາພິການຫມບນຫາດັ້ ານສາຍຕາ, ເຮົາກສາມາດໃຫັ້ ຂັ້ ມູ ນໃນແບບອ່ ນໆຕາມຄາຂ.

ຈຸດຕິດຕໍ່ ອໍ່ ນໆສາລັບຄາຮ້ ອງຮຽນການກຽດຊັງເຊ້ ອຊາດ
ຖັ້ າທ່ ານມຄວາມເປນຫ່ ວງກ່ ຽວກບເລ່ ອງລາວທາງມເດຍ, ການອອກອາກາດ ຫ ເນັ້ ອໃນທາງອອນລາຍ ທ່ ສະແດງ
ການລ່ ວງລະເມດ, ທ່ ານສາມາດຍ່ ນຄາຮັ້ ອງຮຽນຂັ້ຶ ນໄປຫາ ທາງການຄວບຄຸ ມດັ້ ານການສ່ ສານແລະມເດຍ
(ACMA); ຄະນະກາມະການຄວບຄຸ ມມາດຕະຖານໃນການໂຄສະນາ (Advertising Standards Board) ສາລບ
ເລ່ ອງໂຄສະນາ; ຫ ສະພາຂ່ າວແຫ່ ງປະເທດອອສເຕຣເລຍ (Australian Press Council) ຖັ້ າກ່ ຽວກບເລ່ ອງຕ່ າງໆ
ທ່ ຂຽນໃນໜງສພິມ. ນອກນັ້ ທ່ ານກຍງສາມາດຮັ້ ອງຮຽນໄປຫາ ບນນາທິການ ຫ ຜູັ້ ຈດການຂອງອົງການມເດຍນັ້ ນ.
ຖັ້ າທ່ ານມຄວາມເປນຫ່ ວງກ່ ຽວກບພຶດຕິກາທ່ ລ່ ວງລະເມດຈາກຄົນຂັ້ າງບັ້ ານ, ທ່ ານສາມາດໄປຫາສູ ນເພ່ ອຄວາມຍຸ ຕິ
ທາໃນຊຸມຊົນ (Community Justice Centre) ເພ່ ອໃຫັ້ ເພ່ິ ນຊ່ ວຍແກັ້ ໄຂບນຫາໃຫັ້ , ຫ ຍ່ ນໄປຫາກະຊວງເຄຫະ
(Department of Housing) ຖັ້ າທ່ ານອາໄສຢູ ່ ເຮອນຫວງ.
ຖ້ າທໍ່ ານຖກຂໍ່ົ ມຂໍ່ ວໍ່າຈະມການໃຊ້ ຄວາມຮຸ ນແຮງຫຖກໂຈມຕໂດຍການໃຊ້ ກາລັງ ໃຫ້ ໄປຫາຕາຫວດ.

ຄາແນະນາທາງກົດໝາຍໂດຍທໍ່ົ ວໆໄປ
ຖັ້ າທ່ ານກາລງຄຶດວ່ າຈະທາການຮັ້ ອງຮຽນ, ທ່ ານອາດຈະຕັ້ ອງການຄາແນະນາທາງກົດໝາຍຫຕິດຕ່ ໄປຫາຢູ ນຽນ. ສູ ນ
ບລິການດັ້ ານກົດໝາຍແກ່ ຊຸມຊົນ ສາມາດໃຫັ້ ຄາແນະນາຟຣກ່ ຽວກບການແບ່ ງແຍກຫກົດຂ່ ຂ່ົ ມເຫງ. ລາຍລະອຽດ
ສາລບຕິດຕ່ ສູ ນບລິການດັ້ ານກົດໝາຍແກ່ ຊຸມຊົນທ່ ໃກັ້ ບັ້ານທ່ ານທ່ ສຸ ດສາມາດເຂັ້ົ າໄປຫາໄດັ້ ທ່
www.naclc.org.au/directory.
ການປະກາດບໍ່ ຮັບຜິດຊອບ: ຂ້ ມນທໍ່ ສະໜອງໃຫ້ ໃນເຈ້ັ ຍຂ້ ມນນ້ ແມໍ່ ນມເຈດຕະນາໃຫ້ ໃຊ້ ເປັນພຽງ
ການຊ້ ແນະເທົໍ່ານ້ັ ນ. ຂ້ ມນນ້ ບໍ່ ສາມາດນາໃຊ້ ແທນຄາແນະນາດ້ ານກົດໝາຍໄດ້ .
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