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വസതുതാ
്
രപ്തം

വംശീയ വിവവചന നിയമപ്രകാരമുള്ള
പരാതികൾ
വംശീയ വിവവചന നിയമം എന്നാൽ എന്താണ്?
നിങ്ങളുടെ വംശമ ാ, നിറമ ാ, വംശാവലിമ ാ, മേശീ മ ാ വംശീ മ ാ ആ ഉത്ഭവമ ാ,
കുെിമ റ്റ നിലമ ാ മൂലം നിങ്ങമളാെ അനയാ
ാ ി ടരരു ാറുന്നത Racial Discrimination Act 1975
(വംശീ വിമവചന നി
ം 1975) (Cth) (RDA) നി
പ്രകാരം കുറ്റകര ാണ.
വംശീ

വിമേേഷവും ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാക്കുന്നു.

ഈ നിയമം എവപാഴാണ് ഉപവയാഗിക്കാൻ കഴിയുക?
ടരാതുജീവിതത്തിന്റെ രല മ ഖലകളിലും നയാ
RDA ഉരമ ാഗിക്കാം:

ാ

രരിഗണന ലഭിക്കുന്നതിന നിങ്ങൾക്ക

•

തതാഴിൽ – ഒരു മജാലി ലഭിക്കുന്നത, ഒരു മജാലി
രരിശീലനം, സ്ഥാനക്ക റ്റം, രിരിച്ചുവിെൽ.

•

വിദ്യാഭ്യാസം – ഒരു സേകാരയ അടെങ്കിൽ സർക്കാർ സ്കൂൾ, മകാമളജ അടെങ്കിൽ
സർവ്വകലാശാല ിൽ മചരുകമ ാ രഠിക്കുകമ ാ.

•

താമസം – ഒരു വീമൊ

•

വസവനങ്ങൾ വനടുക അതെങ്കിൽ ഉപവയാഗിക്കുക – ബാങ്കിംഗ അടെങ്കിൽ
ഇൻഷുറൻസ, സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ നൽകുന്ന മസവനങ്ങൾ, ഗതാഗതം അടെങ്കിൽ
ടെലികമ്മ്യൂണിമക്കഷൻ മസവനങ്ങൾ, അഭിഭാഷകർ, മ ാക്ടർ ാർ അടെങ്കിൽ മപ്െ
നനരുണയ ുള്ളവർ നൽകുന്ന ടപ്രാഫഷണൽ മസവനങ്ങൾ, ടറമറാറനറുകൾ,
മഷാപ്പുകൾ അടെങ്കിൽ വിമനാേ മവേികൾ എന്നിവ നൽകുന്ന മരാലുള്ള
മസവനങ്ങൾ.

•

തപാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ വപാകൽ – രാർക്കുകൾ, സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ,
ടറമറാറനറുകൾ, മ ാട്ടലുകൾ അടെങ്കിൽ മഷാപ്പിംഗ ടസനററുകൾ എന്നിവ
മരാലുള്ളവ.

ൂണിമറ്റാ വാെക

ുടെ വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും,

്ക്ക എെുക്കുകമ

ാ വാങ്ങുകമ

ാ ടചയ്യുക.

എന്താണ് വംശീയ വിവവചനം?
വംശമ ാ, നിറമ ാ, വംശാവലിമ ാ, മേശീ മ ാ വംശീ മ ാ ആ ഉത്ഭവമ ാ, കുെിമ റ്റ
നിലമ ാ കാരണം സ ാന ാ സാ ചരയത്തിലുള്ള ടറ്റാരു വയക്തിട ക്കാൾ താഴ്ന്ന
നില ിൽ ഒരു വയക്തിട രരിഗണിക്കുമപാൾ വംശീ വിമവചനം സംഭവിക്കുന്നു.
ഉോ രണത്തിന, ഒരു പ്രമതയക വംശീ രശ്ചാത്തലത്തിന്റെമ ാ ചർമ്മ്ത്തിന്റെ
നിറത്തിന്റെമ ാ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വയക്തിക്ക ഒരു വീെ വാെക ക്ക നൽകാൻ ഒരു
റി ൽ എമററ്റ ഏജൻറ വിസമ്മ്തിച്ചാൽ അത ‘മനരിട്ടുള്ള വിമവചനം’്ആ ിരിക്കും.
എൊവർക്കും ഒരുമരാടല ുള്ള ഒരു നി
മ ാ ന മ ാ ഉടെങ്കിലും ഒരു പ്രമതയക വംശമ ാ,
നിറമ ാ, വംശാവലിമ ാ, മേശീ മ ാ വംശീ മ ാ ആ ഉത്ഭവമ ാ, കുെിമ റ്റ നിലമ ാ
കാരണം ചില ആളുകടള അത അനയാ
ാ ി ബാധിക്കുമപാഴും വംശീ വിമവചനം
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സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിടന ‘രമരാക്ഷ വിമവചനം’്എന്ന വിളിക്കുന്നു. ഉോ രണത്തിന,
ജീവനക്കാർ മജാലിസ്ഥലത്ത ടതാപ്പികമളാ റ്റ ശിമരാവസപ്തങ്ങമളാ ധരിക്കരുടതന്ന ഒരു
കപനി രറഞ്ഞാൽ അത രമരാക്ഷ വിമവചന ാ ിരിക്കാം, കാരണം ഇത ചില
വംശീ /വംശീ രശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആളുകടള അനയാ
ാ ി ബാധിക്കാൻ ഇെ ുെ.

എന്താണ് വംശീയ വിവദ്േഷം?
ഒരു വയക്തി ുടെമ ാ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെമ ാ വംശമ ാ, നിറമ ാ, മേശീ മ ാ വംശീ
ആ ഉത്ഭവമ ാ അെിസ്ഥാന ാക്കി ടരാതുവാ ി അപകീർത്തിതപടുത്തുകവയാ
അപമാനിക്കുകവയാ അവവേളിക്കുകവയാ ഭ്യതപടുത്തുകവയാ ടചയ്യാൻ
സാധയത ുള്ളത എന്ും നി
വിരുദ്ധ ാണ.
വംശീ

വിമേേഷത്തിന്റെ ഉോ

മ ാ

രണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾടപ്പൊം:

•

ഇ-മഫാറങ്ങൾ, മലാഗുകൾ, മസാഷയൽ ടനറ്റവർക്കിംഗ
്
നസറ്റുകൾ, വീ
രങ്കിെൽ നസറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾടപ്പടെ ഇൻറർടനറ്റിടല വംശീ
ാ ി
അരകീർത്തികര ാ വസ്തുക്കൾ

•

രപ്തങ്ങൾ, ാസികകളിടല ലഘുമലഖകൾ അടെങ്കിൽ ഫ്ല റുകൾ മരാടല
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിടല വംശീ
ാ ി അരകീർത്തികര ാ അഭിപ്രാ ങ്ങമളാ
ചിപ്തങ്ങമളാ

•

ടരാതു റാലി

•

ഒരു കച്ചവെ സ്ഥാരനം, മജാലിസ്ഥലം, രാർക്ക, ടരാതുഗതാഗതമ ാ സ്കൂമളാ മരാലുള്ള
ടരാതു സ്ഥലം എന്നിവിെങ്ങളിൽ വച്ചുള്ള ആധിമക്ഷരകര ാ രരാ ർശങ്ങൾ

•

കാ ിക ത്സരങ്ങൾ നെക്കുന്ന ഇെങ്ങളിൽ കളിക്കാർ, കാണികൾ, രരിശീലകർ
അടെങ്കിൽ ഉമേയാഗസ്ഥർ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള ആധിമക്ഷരകര ാ രരാ ർശങ്ങൾ.

ിടല വംശീ

ാ

ി അരകീർത്തികര ാ

ിമ

ാ

പ്രസംഗങ്ങൾ

വംശതത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആധിവേപകരമായ തപരുമാറ്റം
എവപാഴാണ് നിയമ വിരുദ്ധമൊത്തത്?
സേതപ്ന് ാ ി ആശ വിനി
ം നെത്താനുള്ള അവകാശവും (‘സംസാര സോതപ്ന്യം’)്
വംശീ വിമേേഷത്തിൽ നിന്ന ുക്ത ാ ി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും സന്ുലിത ാ ി
നിർത്താനാണ RDA ലക്ഷയ ിെുന്നത. ഇനിപ്പറ ുന്നവ “നയായമായും സദ്ുവേശവത്താതടയും”്
ടച ്താൽ അത നി
വിരുദ്ധ ടെന്ന RDA രറ ുന്നു:
•

ഒരു കലാപരമായ സൃഷ്്ടി അതെങ്കിൽ പ്പകടനം – ഉോ രണത്തിന, ഒരു
കഥാരാപ്തം വംശീ
ാ ി ആധിമക്ഷരകര ാ
മനാഭാവം പ്രകെിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
നാെകം.

•

യഥാർത്ഥ അക്കാദ്മിക് അതെങ്കിൽ ശാസ്പ്തീയ ആവശയങ്ങൾക്കായി
നടത്തിയ ഒരു പ്പസ്്താവന, പ്പസിദ്ധീകരണം, ചർച്ച അതെങ്കിൽ സംവാദ്ം –
ഉോ രണത്തിന, ഇ ിമപ്ഗഷൻ, ൾട്ടി കൾച്ചറലിസം അടെങ്കിൽ പ്രമതയക
പ്ഗൂപ്പുകൾക്കുള്ള പ്രമതയക നെരെികൾ മരാലുള്ള ടരാതുന ം ചർച്ച ടചയ്യുക ും
വാേപ്രതിവാേം ടചയ്യുക ും ടചയ്യുന്നു.

•

തപാതുതാൽപരയതത്തക്കുറിച്ച് നയായവും കൃതയവുമായ റിവപാർട്ട്
തയ്യാറാക്കുന്നു – ഉോ രണത്തിന, വംശീ
ാ ി അധിമക്ഷരകര ാ
ടരരു ാറ്റടത്തക്കുറിച്ച ഒരു രപ്തത്തിടല നയാ
ാ റിമപ്പാർട്ട.

•

നയായമായ അഭ്ിപ്പായം പറയൽ, അത ഒരു വയക്തി
വിശോസത്തിന്റെ പ്രകെിപ്പിക്കലാടണങ്കിൽ.

ുടെ

ഥാർത്ഥ
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വിവവചനവമാ വംശീയ വിവദ്േഷവമാ വനരിടുകയാതണങ്കിൽ എനിക്ക്
എന്തുതചയ്യാൻ കഴിയും?
ബന്ധടപ്പട്ട വയക്തി
ആപ്രഹിനേക്കാം.

ു ാമ

ാ ആളുകളു ാമ

ാ ഇത നനരിട്ട് ഉന്നയിക്കാൻ നിങ്ങൾ

ഇത പ്രശ്നം രരി രിക്കുന്നിടെങ്കിമലാ അടെങ്കിൽ ഇത ടചയ്യുന്നത നിങ്ങൾക്ക സുഖകര ാ
മതാന്നുന്നിടെങ്കിമലാ, നിങ്ങൾക്ക Australian Human Rights Commission-ൽ രരാതിടപ്പൊം. ഒരു
മസാളിസിറ്റർ, അഭിഭാഷകൻ അടെങ്കിൽ മപ്െ
ൂണി ൻ എന്നിവർക്ക നിങ്ങൾക്ക മനരിട്ട
രരാതി നൽകാൻ കഴി ുന്നതാണ.

ി

കമ്മ്ീഷനിൽ രരാതിടപ്പൊൻ ഒന്നും ടചലവാമക്കെതിെ.
നിങ്ങളുടെ രരാതി മരഖാ ൂലം ആ ിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക രൂരിപ്പിക്കാനും മരാറ ടചയ്യാനും
ഫാക്സ ടചയ്യാനും അടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടവബ്നസറ്റിൽ ഓൺനലനിൽ രരാതി
നൽകാനും കമ്മ്ീഷന ഒരു രരാതി മഫാം ഉെ. നിങ്ങളുടെ രരാതി മരഖാ ൂലം നൽകാൻ
നിങ്ങൾക്ക കഴി ുന്നിടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക നിങ്ങടള സ ാ ിക്കാനാകും.
നിങ്ങളുടെ രരാതി ക്ക സാധുത ലഭിക്കുന്നതിന, നിങ്ങൾ രരാതിടപ്പൊൻ ആപ്ഗ ിക്കുന്ന
സംഭവങ്ങൾ നി
വിരുദ്ധ ാ വിമവചന ാടണന്നും, എന്ാണ സംഭവിച്ചടതന്നും, എമപ്പാൾ
ആടണന്നും, അത എവിടെവച്ചാണ സംഭവിച്ചടതന്നും, ആരാണ ഉൾടപ്പട്ടത എന്നും
ഉൾടപ്പടെ ുള്ള നിങ്ങളുടെ ആമരാരണങ്ങടള സാധൂകരിക്കുന്ന തി ാ വിശോംശങ്ങൾ
ഉൾടപ്പെണം.
ഏത ഭാഷ
േേിഭാഷിട

ിലും രരാതി നൽകാവുന്നതാണ. നിങ്ങൾക്ക ഒരു വിവർത്തകടനമ ാ
മ ാ ആവശയ ുടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക ഇത പ്ക ീകരിക്കാൻ കഴി ും.

എവിതട നിന്നാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്ിക്കുക?
Australian Human Rights Commission-ടന ബന്ധടപ്പെുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭയ ാണ:
തടലിവ ാൺ
National Information Service (നാഷണൽ ഇൻഫർമ ഷൻ സർവീസ): 1300 656 419 അടെങ്കിൽ (02)
9284 9888
TTY (െിെിനവ): 1800 620 241 (മൊൾ ര ിതം)
ഫാക്സ: (02) 9284 9611
വപാസ്റ്റ്
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
ഓൺലലൻ
ഇട
ിൽ infoservice@humanrights.gov.au
ടവബനസറ്റ
്
: www.humanrights.gov.au
നിങ്ങൾക്ക
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html എന്നതിൽ ഒരു ഓൺനലൻ
രരാതി നൽകാൻ കഴി ുന്നതാണ.
നിങ്ങൾ ബധിരമരാ പ്ശവണ നവകലയ ുള്ളവമരാ ആടണങ്കിൽ 1800 620 241 എന്ന നപറിൽ
TTY- ിലൂടെ ഞങ്ങടള ബന്ധടപ്പൊവുന്നതാണ. നിങ്ങൾക്ക ഒരു ഓസലാൻ
്
വിവർത്തകടന
ആവശയ ുടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക ഇത പ്ക ീകരിക്കാൻ കഴി ുന്നതാണ.
നിങ്ങൾ അന്ധമനാ കാഴ്ചാ നവകലയമ ാ ഉള്ള ആളാടണങ്കിൽ, അഭയർത്ഥന അനുസരിച്ച
ഞങ്ങൾക്ക ഇതര മഫാർ ാറ്റുകളിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴി ും.
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വംശീയ വിവദ്േഷ പരാതികൾ നൽകുന്നതിനുള്ള മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ
അധിമക്ഷരകര ാ
ീ ി മറാറികടളമ ാ, മപ്ബാ ്കാറുകടളമ ാ, ഓൺനലൻ
ഉള്ളെക്കങ്ങടളമ ാ കുറിച്ച നിങ്ങൾക്ക ആശങ്ക ുടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക Australian
Communications and Media Authority- ിൽ (ഓസമപ്െലി ൻ കമ്മ്യൂണിമക്കഷൻസ ആൻ
ീ ി
അമതാറിറ്റി) (ACMA) രരാതിടപ്പൊം; രരസയങ്ങൾക്കാ ി Advertising Standards Board-മനാ
(അ േർനട്ടസിംഗ റാൻമ ർ ്സ മബാർ ); അടെങ്കിൽ രപ്ത വാർത്തകൾക്കാ ി Australian
Press Council-മനാ (ഓസമപ്െലി ൻ പ്രസ കൗൺസിൽ) രരാതി നൽകാം. നിങ്ങൾക്ക ീ ി
സ്ഥാരനത്തിന്റെ എ ിറ്റർമക്കാ അടെങ്കിൽ ാമനജർമക്കാ രരാതി നൽകാവുന്നതാണ.
അ ൽവാസികളുടെ അധിമക്ഷരകര ാ ടരരു ാറ്റടത്തക്കുറിച്ച നിങ്ങൾക്ക
ആശങ്ക ുടെങ്കിൽ, പ്രശ്നം രരി രിക്കാൻ സ ാ ിക്കുന്നതിന നിങ്ങൾക്ക ഒരു Community
Justice Centre-ടന (കമ്മ്യൂണിറ്റി ജറിസ ടസനറർ) സ ീരിക്കാം, അടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രലിക്ക
ൗസിംഗിലാണ താ സിക്കുന്നടതങ്കിൽ Department of Housing-ടന ( ിപ്പാർട്ട്ട നറ ഓഫ
ൗസിംഗ) സ ീരിക്കാം.
നിങ്ങൾക്ക് അപ്കമ ഭ്ീഷണി വനരിടുകവയാ മാരകമായി ആപ്കമിക്കതപടുകവയാ
തചയ്്താൽ വപാലീസിൽ വപാകുക.

തപാതുവായ നിയവമാപവദ്ശം
നിങ്ങൾ ഒരു രരാതി നൽകുന്നതിടനക്കുറിച്ച ചിന്ിക്കുക ാടണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ
നി മ ാരമേശം മതെുകമ ാ നിങ്ങളുടെ മപ്െ
ൂണി ടന ബന്ധടപ്പെുകമ ാ ടചയ്യുക.
വിമവചനടത്ത കുറിച്ചും രീ നടത്ത കുറിച്ചും സൗജനയ ഉരമേശം നൽകാൻ Community legal
services-ന (കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഗൽ സർവീസസ) കഴി ും. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അെുത്തുള്ള
കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഗൽ ടസനററിടന ബന്ധടപ്പെുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ www.naclc.org.au/directory
എന്നതിൽ കാണാൻ കഴി ും.
നിരാകരണം: ഈ വസ്്തുതാ പപ്തത്തിതല വിവരങ്ങൾ ഒരു ലഗഡായി മാപ്തം
ഉപവയാഗിക്കാൻ ഉവേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഇത് നിയവമാപവദ്ശത്തിന് പകരമാവിെ.
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