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தகவல் ஏடு 

‘இனப் பாகுபாடு சட்ட’த்தின் கீழான 

முறைப்பாடுகள் 

‘’இனப் பாகுபாடு சட்டம்’ என்பது என்ன? 

உங்களுறடய இனம், நிைம், மரபு, ததசிய அல்லது இனப் பூர்வீகம் அல்லது குடிவரவு நிறல 

ஆகியவற்ைின் காரணமாக உங்கறை நியாயமற்ை முறையில் நடத்துவறத சட்ட 

விதராதமானதாக ‘இனப் பாகுபாடு சட்டம் 1975’ (Cth) (the RDA) ஆக்குகிைது.  

இனாீதி வவறுப்றபயும் இது சட்ட விதராதமானதாக ஆக்குகிைது. 

இந்த சட்டம் எப்தபாது பயன்படுத்தப்படலாம்? 

வபாது வாழ்க்றகயின் பல பகுதிகைில் நியாயமான நடத்துமுறைறயப் வபை நீங்கள் RDA 

(‘இனப் பாகுபாடு சட்டம்’) -ஐப் பயன்படுத்தலாம்: 

• தவறல - தவறல ஒன்றைப் வபைல், தவறல ஒன்ைிற்கான நிபந்தறனகள், பயிற்சி, 

பதவிஉயர்வு, தவறலயிலிருந்து நீக்கப்படல். 

• கல்வி - தனியார் அல்லது அரச பாடசாறல,கல்லூாி அல்லது பல்கறலக் கழகத்தில் 

தசர்தல் 

• தங்குமிட வசதி - வீடு அல்லது குடியிருப்புப் பிாிவு (unit) ஒன்றை வாடறகக்கு எடுத்தல் 

அல்லது வாங்குதல் 

• தசறவகறைப் வபைல் அல்லது பயன்படுத்துதல் - வங்கி அல்லது காப்பீட்டுச் 

தசறவகள், அரசுத் துறைகைால் வழங்கப்படும் தசறவகள், தபாக்குவரத்து அல்லது 

தகவல்வதாடர்பு தசறவகள், சட்டதரணிகள், மருத்துவர்கள் அல்லது றகவிறனஞர்கள் 

தபான்ைவர்கைால் அைிக்கப்படும் வதாழில்ாீதியான தசறவகள், உணவகங்கள், 

கறடகள் அல்லது வபாழுதுதபாக்கு ஸ்தலங்கள் ஆகியவற்ைால் அைிக்கப்படும் 

தசறவகள். 
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• வபாது இடங்கறைப் பாவிக்கும் வசதி - பூங்காக்கள், அரச அலுவலகங்கள், 

உணவகங்கள், த ாட்டல்கள் அல்லது அங்காடி றமயங்கள் தபான்ை இடங்கள் 

இனாீதிப் பாகுபாடு என்பது என்ன? 

ஒருவருறடய இனம், நிைம், மரபு, ததசிய அல்லது இனப் பூர்வீகம் அல்லது குடிவரவு நிறல 

ஆகியவற்ைின் காரணமாக அவர் அதத சூழ்நிறலயில் இருக்கும் இன்வனாருவறர விட  

அனுகூலம் குறைந்த விதத்தில் நடத்தப்படும்தபாது இனாீதிப் பாகுபாடு நிகழ்கிைது. 

உதாரணமாக, ஒருவர் ஒரு குைிப்பிட்ட இனப் பின்புலத்திறனச் தசர்ந்தவர் அல்லது ததால் 

நிைம் வகாண்டவர் என்ை காரணத்தினால் நிலச்வசாத்து முகவர் ஒருவர் அவருக்கு வாடறகக்கு 

வீ டு ஒன்றை விடுவதற்கு மறுக்கிைார் என்ைால் அது ‘தநரடிப் பாகுபாடு’ ஆகும்.  

அறனவருக்கும் ஒதர மாதிாியான விதிமுறை அல்லது வகாள்றகத் திட்டம் இருக்கும் 

நிறலயில், ஒரு குைிப்பிட்ட இனம், நிைம், மரபு, ததசிய அல்லது இனப் பூர்வீகம் அல்லது 

குடிவரவு நிறல ஆகியனவற்றைக் வகாண்டவர்கள் மீது அந்த விதிமுறை அல்லது வகாள்றகத் 

திட்டமானது நியாயமற்ை விறைவிறன ஏற்படுத்தும்தபாதும் இனாீதிப் பாகுபாடு நிகழ்கிைது. 

இது ‘மறைமுகப் பாகுபாடு’ எனப்படும். உதாரணமாக, வதாழிலாைர்கள் வதாப்பிகள் அல்லது 

தறலயணிகள் எறதயும் அணியக் கூடாது என்று ஒரு நிறுவனம் விதித்தால் இது ‘மறைமுகப் 

பாகுபாடு’ என்று கருதப்படலாம், ஏவனனில், சில இனப் பின்புலங்கறைச் தசர்ந்தவர்கள் மீது 

விரும்பத்தகாத விறைவுகறை ஏற்படுத்துவதற்கான சாத்தியம் இருக்கும்.  

இனாீதி வவறுப்பு என்பது என்ன? 

ஒரு நபர் அல்லது குழுவினரது இனம், நிைம், ததசிய அல்லது இனப் பூர்வீகம் ஆகியவற்ைின் 

அடிப்பறடயில் வபாது இடம் ஒன்ைில் புண்படுத்தும், அவமதிக்கும், அவமானப்படுத்தும் 

அல்லது அச்சுறுத்தும் விதத்தில் ஏதாவது வசய்வது சட்ட விதராதமானதாகும்.  

இனாீதி வவறுப்பிற்கான உதாரணங்கைில் பின் வருவன அடங்கலாம்: 

• ‘ஈ-ஃபாரம்’கள் (e-forums) ‘ப்தலாக்’கள் (blogs) சமூக வறலத்வதாடர்புத் தைங்கள் 

மற்றும் காவணாைிப் பகிர்வுத் தைங்கள் ஆகியவற்ைில் வவைியிடப்படும் இனாீதித் 

தூசன விடயங்கள்  

• வசய்தித்தாட்கள், சஞ்சிறககள், விைம்பர ஏடுகள் அல்லது விைம்பரத் துண்டுகள் 

தபான்ை வவைியீடுகைில் ததான்றும் இனாீதித் தூசனக் கருத்துறரகள் அல்லது 

படங்கள் 
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• வபாதுக்கூட்டம் ஒன்ைில் இடம்வபறும் இனாீதித் தூசனப் தபச்சுக்கள் 

• கறட, தவறலத்தைம், பூங்கா, வபாதுப்தபாக்குவரத்து அல்லது பாடசாறலயில் 

இடம்வபறும் தூசனக் கருத்துறரகள் 

• விறையாட்டு வீரர்கள், பார்றவயாைர்கள், பயிற்றுநர்கள் அல்லது அலுவலகர்கைால் 

வசய்யப்படும் தூசனக் கருத்துறரகள். 

இன அடிப்பறடயிலான புண்படுத்தும் நடத்றத எப்தபாது சட்ட 

விதராதமானது அல்ல? 

சுதந்திரமாகத் வதாடர்பாடல் வகாள்வதற்கான (‘தபச்சு சுதந்திரம்’) உாிறமறயயும் இனாீதி 

வவறுப்பிற்கு ஆைாகாமல் இருப்பதற்கான உாிறமறயயும் சமநிறலப்படுத்துவது RDA -யின் 

தநாக்கமாகும். பின் வரும் வசயல்கள் ‘நியாயமான முறையிலும் நல்ல எண்ணத்திலும்’ 

வசய்யப்பட்டால் அறவ சட்ட விதராதமானறவ அல்ல என்று RDA உறரக்கிைது: 

• ஒரு கறல ஆக்கம் அல்லது வசயற்பாடு - உதாரணமாக, ஒரு நாடகத்தில் கதாபாத்திரம் 

ஒருவரால் வவைிப்படுத்தப்படும் இனாீதித் தூசனமான நடத்றதப்பாங்குகள். 

• உண்றமயான கல்வியைிவு அல்லது விஞ்ஞான தநாக்கங்களுக்காகச் வசய்யப்படும் ஒரு 

கூற்று, வவைியீடு, கலந்துறரயாடல் அல்லது விவாதம் - உதாரணமாக, குடிவரவு, 

பற்கலாசாரம், அல்லது குைிப்பிட்ட குழுவினருக்காக தமற்வகாள்ைப்படும் 

நடவடிக்றககள். 

• வபாது நலன் குைித்த ஒரு விடயத்றதப் பற்ைிய நியாயமான மற்றும் துல்லியமான 

அைிக்றக ஒன்றை வவைியிடல் - உதாரணமாக, இனாீதித் தூசனமானவதாரு 

நடத்றதறயப் பற்ைிய நியாயமான வசய்தித்தாள் அைிக்றக ஒன்று.  

• நியாயமான கருத்துறர ஒன்ைிறன ஏற்படுத்துதல், அந்தக் கருத்துறரயானது அறத 

ஏற்படுத்துபவரது உண்றமயான நம்பிக்றகயின் வவைிப்பாடாக இருந்தால். 

பாகுபாடு அல்லது இனாீதி வவறுப்பிற்கு நான் ஆைானால் என்னால் 

என்ன வசய்ய இயலும்? 

இதில் சம்பந்தப்பட்டுள்ை நபர் அல்லது நபர்களுடன் இறதப் பற்ைி நீங்கள் தநரடியாகக் 

தகள்வி எழுப்பலாம்.  
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இதன் மூலம் இதற்குத் தீர்வு கிறடக்கவில்றல என்ைால், அல்லது இப்படிச் வசய்வது 

உங்களுக்குச் சங்கடமாக இருந்தால், நீங்கள் ‘ஆஸ்திதரலிய மனித உாிறமகள் 

ஆறணய’த்திடம் முறைப்பாடு வசய்யலாம். சட்டதரணி, வக்காலத்தாைர் ஒருவறர அல்லது ஒரு 

வதாழிற்சங்கத்திறன உங்கள் சார்பாக முறைப்பாடு வசய்யச் வசால்லிக் தகட்கலாம்.  

‘ஆறணய’த்திடம் முறைப்பாடு வசய்வதற்குச் வசலவு ஏதும் இல்றல.  

உங்களுறடய முறைப்பாடானது எழுத்து வடிவில் இருக்கதவண்டும். நீங்கள் பூர்த்தி வசய்து, 

அஞ்சல் அல்லது வதாறலநகல் மூலம் அனுப்பக்கூடிய படிவம் ஒன்று ‘ஆறணய’த்திடம் 

உள்ைது, அல்லது எமது வறலதைத்தில் இறணயவழியில் நீங்கள் முறைப்பாடு ஒன்றைறனச் 

சமர்ப்பிக்கலாம். உங்களுறடய முறைப்பாட்டிறன எழுத்து வடிவில் உங்கைால் தாக்கல் வசய்ய 

இயலவில்றல என்ைால், எம்மால் உங்களுக்கு உதவ இயலும்.  

உங்களுறடய முறைப்பாடு வசல்லுபடியாகக்கூடியதாக இருப்பதற்கு, அது வாதத்திற்கு 

ஏற்ைதாக இருத்தல் தவண்டும், நீங்கள் விபாிக்கும் விடயங்கள் சட்ட விதராதமான 

பாகுபாட்டிறனப் பற்ைியதாக இருத்தல் தவண்டும், மற்றும் நடந்தது என்ன, எப்தபாது மற்றும் 

எங்தக அது நடந்தது, மற்றும் இதில் சம்பந்தப்பட்டது யார் என்பறதப் பற்ைியப் தபாதிய 

விவரங்கறை நீங்கள் வகாடுக்கதவண்டும்.  

புகார் ஒன்ைிறன எந்த வமாழியிலும் வசய்யலாம். வமாழிவபயர்ப்பாைர் அல்லது 

வமாழிவபயர்த்துறரப்பாைர் ஒருவர் உங்களுக்குத் ததறவப்பட்டால், அறத எம்மால் ஒழுங்கு 

வசய்ய இயலும். 

தமலதிகத் தகவல்கறை நான் எங்கிருந்து வபைலாம்? 

பின் வருவன ‘ஆஸ்திதரலிய மனித உாிறமகள் ஆறணய’த்தின் வதாடர்பு விபரங்கைாகும்: 

வதாறலதபசி 

‘ததசிய தகவல் தசறவ’: 1300 656 419 அல்லது (02) 9284 9888 

வதாறலத் தட்டச்சு (TTY) 1800 620 241 (கட்டணம் இல்லாதது) 

வதாறல நகல்: (02) 9284 9611 

அஞ்சல்: 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 
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இறணய வழி: 

மின்னஞ்சல்: infoservice@humanrights.gov.au 

வறலத்தைம்: www.humanrights.gov.au  

www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html எனும் வறலத்தைப் 

பக்கத்திற்குச் வசன்று இறணய வழியில் நீங்கள் முறைப்பாடு ஒன்ைிறனச் வசய்யலாம்.  

நீங்கள் வசவித்திைன் அற்ைவராகதவா,வசவித்திைன் குறைபாடு உள்ைவராகதவா இருந்தால், 

1800 620 241-இல் TTY-ஐ அறழத்து எம்முடன் வதாடர்புவகாள்ைலாம். உங்களுக்கு ‘ஆஸ்லன்’ 

வமாழிவபயர்த்துறரப்பாைர் ஒருவர் ததறவப்பட்டால், உங்களுக்காக இறத எம்மால் ஒழுங்கு 

வசய்ய இயலும். 

நீங்கள் பார்றவத் திைன் அற்ைவராகதவா, பார்றவக் குறைபாடு உள்ைவராகதவா இருந்தால், 

உங்கைது தவண்டுதகாைின் வபயாில் மாற்று வழிகைில் எம்மால் உங்களுக்குத் தகவல்கறை 

அைிக்க இயலும். 

இனாீதி வவறுப்பு முறைப்பாடுகளுக்கான மற்ை வதாடர்புகள் 

தூசனமான ஊடகச் வசய்திகள், ஒலிவயாைிபரப்பல்கள் அல்லது இறணயவழி அடக்கங்கள் 

ஆகியவற்றைப் பற்ைி நீங்கள் கவறலவகாண்டிருந்தால், நீங்கள் ‘ஆஸ்திதரலியத் 

வதாறலத்வதாடர்பு மற்றும் ஊடக ஆறணய’(Australian Communications and Media Authority 

(ACMA))த்திற்கு, விைம்பரங்கறைப் பற்ைி ‘விைம்பரத் தரநிறல வாாிய(Advertising Standards 

Board)த்திற்கு அல்லது வசய்தித்தாள் வசய்திகறைப் பற்ைி ‘ஆஸ்திதரலியப் பத்திாிறகத்துறைக் 

குழு’(Australian Press Council)விற்கு முறைப்பாடு வசய்யலாம். குைிப்பிட்ட ஊடக அறமப்பின் 

பதிப்பாசிாியர் அல்லது தமலாைருக்கும் நீங்கள் முறைப்பாடு வசய்யலாம்.  

அயலவர்கைது தூசன நடத்றதறயப் பற்ைி நீங்கள் கவறலவகாண்டிருந்தால், பிரச்சிறனக்குத் 

தீர்வு காண ‘சமூக நீதி றமயம்’ ஒன்றை நீங்கள் அணுகலாம், அல்லது வபாது வீட்டுவசதியில் 

நீங்கள் வசித்துவந்தால் ‘வீட்டுவசதித் திறணக்கை’(Department of Housing)த்திற்கு நீங்கள் 

முறைப்பாடு வசய்யலாம். 

வன்முறையால் நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டால் அல்லது வன்முறைத்தனமாகத் தாக்கப்பட்டால், 

காவல்துறையினாிடம் வசல்லுங்கள். 

வபாதுவான சட்ட அைிவுறர 

முறைப்பாடு ஒன்றைச் வசய்வறதப் பற்ைி நீங்கள் தயாசித்துக்வகாண்டிருந்தால், நீங்கள் சட்ட 

ஆதலாசறண வபறுவறத அல்லது உங்களுறடய வதாழிற்சங்கத்துடன் வதாடர்புவகாள்வறதக் 

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html
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கருத்தில் வகாள்ைக்கூடும். பாகுபாடு மற்றும் உபத்திரவத்திற்கு ஆைாக்கப்படல் 

ஆகியவற்றைப் பற்ைிய இலவச அைிவுறரகறை சமூக சட்ட தசறவகைால் அைிக்க இயலும். 

உங்களுக்கு அண்றமயிலுள்ை சமூக சட்ட றமயத்தின் வதாடர்பு விபரங்கறை 

www.naclc.org.au/directory எனும் வறலத்தைப் பக்கத்தில் காணலாம்.  

மறுப்புக்கூற்று: இந்தத் தகவல் ஏட்டில் உள்ை தகவல்கள் ஒரு வழிகாட்டி என்ை தநாக்கத்தில் 

மட்டுதம வகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. சட்ட ஆதலாசறனக்கு இது ஒரு மாற்று ஆகாது. 

http://www.naclc.org.au/directory

