മനുഷ്യക്കടത്ുും അടിമത്വുും
മനുഷ്യക്കടത്ുും അടിമത്വുും ഓസ്ട്രടലിയയില് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃതയങ്ങളാണ്..
മനുഷ്യക്കടത്ുും അടിമത്വുും നിയമത്ിന് ഏതിരാണ്.
ഈ കുറ്റകൃതയങ്ങള് ചെയ്യുന്ന ഒരു വയക്തി, അത് ഒരു പുരുഷ്നായാലുും സ്ടരതീയായാലുും, ജയിലി്ലക്ക്
്പാ്യക്കാും.
നിങ്ങ്ളാ നിങ്ങളുചട അറിവില് ചപട്ട ആചരങ്കിലു്മാ അപകടത്ിലാചെങ്കില് 000 എന്ന നമ്പറില്
ചപാലീസിചന വിളിക്കുക.
ഓസ്ട്രടലിയയിചല ചപാലീസ്ട സുരക്ഷിതവുും ആരരയിക്കാനാവുന്നതുമാണ്.
നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു സൗജനയ ദ്വിഭാഷ്ിചയ ആവരയമുചെങ്കില് 131 450-ല് വിളിക്കൂ.

ഓസ്ട്രടലിയന് സര്ക്ക്കാര്ക് (Australian Government ) മനുഷ്യക്കടത്് അചലെങ്കില് ആധുനിക
അടിമത്ും ഒരു സാഹെരയത്ിലുും ചപാറുക്കുന്നതലെ.
മനുഷ്യക്കടത്ുും അടിമത്വുും നടക്കുന്നത് ആളുകള് മചറ്റാരു വയക്തിയുചട ലാഭത്ിനായി
െൂഷ്െപരമായ സാഹെരയങ്ങളി്ലക്ക് നിര്ക്ബന്ധിക്കചെടു്മ്പാഴാണ്. അത് പുരുഷ്ന്മാര്ക്ക്കുും
സ്ടരതീകള്ക്കുും കുട്ടികള്ക്കുും സുംഭവിക്കാും. മനുഷ്യക്കടത്ുും അടിമത്ത്വുും െുവചട പറയുന്നവ
ഉള്ചെടുന്നതാണ്:
•

•
•
•
•

്ഹാസ്ടപിറ്റാലിറ്റി, ചകട്ടിടനിര്ക്മാെും, വനസുംരക്ഷെും, ഖനനും അചലെങ്കില് കൃഷ്ി ്പാചലയുള്ള
വയവസായങ്ങളിലുും അതു്പാചല തചന്ന ഉറ്റബന്ധങ്ങളിലുമുള്ള അടിമത്ും, ദ്ാസയവൃത്ി
അചലെങ്കില് നിര്ക്ബന്ധിത ്ജാലി;
വായ്പാ ബന്ധനും;
ലലുംഗിക െൂഷ്െും;
നിര്ക്ബന്ധിത വിവാഹും; അചലെങ്കില്
അവയവും നീക്കും ചെയ്യുക എന്ന ഉ്േരയ്ത്ാചടയുള്ള മനുഷ്യക്കടത്്.

മനുഷ്യക്കടത്ുും അടിമത്വുും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറ്റകൃതയങ്ങളാണ്.
മനുഷ്യക്കടത്ുും അടിമത്വുും കെുപിടിക്കാന് രപയാസമുള്ള കുറ്റകൃതയങ്ങളാണ്. തങ്ങളുചട
െൂഷ്കരില് നിന്നുള്ള രപതികാരനടപടി അചലെങ്കില് തങ്ങളുചട കുടി്യറ്റ പദ്വി നഷ്ടചെടുചമന്ന്
ഭയക്കുന്നത് കാരെും ആളുകള് സഹായും ്തടി്യക്കിലെ.
ഒരു വയക്തി മനുഷ്യക്കടത്ിന് വി്ധയമാകുകയാവാും എന്നതിചെ സൂെനകളില് െുവചട പറയുന്നവ
ഉള്ചെടാവുന്നതാണ്:
•
•
•
•

്ജാലി ചെയ്യാന് നിര്ക്ബന്ധിക്കുക്യാ, ഭീഷ്െിചെടുത്ുക്യാ, ബലരപ്യാഗും നടത്ുക്യാ
ചെയ്യുന്നു;
്മാരമായ ചതാഴില് സാഹെരയങ്ങള്ക്ക് വി്ധയമാക്കുന്നു;
്വതനും നല്കുന്നിലെ അചലെങ്കില് തങ്ങളുചട ചതാഴില്ദ്ാതാവി്നാ മൂന്നാും കക്ഷി്ക്കാ ഉള്ള ഒരു
വലിയ കടും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതായി കാെചെടുന്നു; അചലെങ്കില്
അവരുചട പാസ്്്പാര്ക്ട്ട് അചലെങ്കില് മറ്റ് വയക്തിപരമായ രപമാെങ്ങള് മൂന്നാും കക്ഷി
പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുകയുും അവര്ക്ക്ക് ഈ രപമാെങ്ങള് ആവരയമുള്ള്ൊള്
ലഭയമാക്കാതിരിക്കുകയുും ചെയ്യുന്നു.
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നിങ്ങ്ളാ, നിങ്ങളുചട അറിവിലുള്ള ആചരങ്കിലു്മാ അപകടസാദ്ധ്യതയിലാ്ൊ?
നിങ്ങ്ളാ നിങ്ങളുചട അറിവിലുള്ള ആചരങ്കിലു്മാ മനുഷ്യക്കടത്ിചെ അചലെങ്കില് അടിമത്ത്ിചെ
അപകടസാദ്ധ്യതയിലാചെങ്കില്, സഹായത്ിനായി നിങ്ങള്ക്ക് ഓസ്ട്രടലിയന് ചെഡറല് ചപാലീസിചന
(എ.എഫ്.പി.) (Australian Federal Police (AFP) 131 237 (131AFP) എന്നതില് വിളിക്കുക്യാ എ.എഫ്.പി.
(AFP) വെബ്സൈറ്റായ www.afp.gov.au-്ലക്ക് ്പാകുക്യാ ചെയ്യാും. എ.എഫ്.പി. (AFP) നിങ്ങചള
സുരക്ഷിതമായി സുംരക്ഷിക്കുകയുും, ഉപ്ദ്രും നല്കുകയുും, പിന്തുെയ്ക്കായി താമസസൗകരയും,
സാമ്പത്ിക സഹായും, കൗണ്സിലിുംഗ്, നിയമപരവുും കുടി്യറ്റ സുംബന്ധവുമായ ഉപ്ദ്രും
എന്നിങ്ങചനയുള്ള മറ്റ് ്സവനങ്ങളി്ലക്ക് ചറെര്ക് ചെയ്യുകയുും ചെയ്യുന്നതാണ്.
സ്ൊര്ക്ട്ട് ്ൊര്ക് രടാെിക്ക്് പീെിള് ്രപാരഗാും (Support for Trafficked People Program), മനുഷ്യക്കടത്ിചെ
അചലെങ്കില് അടിമത്ത്ിചെ ഇരകളായ ആളുകള്ക്ക് സഹായും ലഭയമാക്കാനായി സര്ക്ക്കാര്ക് സാമ്പത്ിക
സഹായും നല്കുന്നതുും ഓസ്ട്രടലിയന് ചറ് ്രകാസ്് (Australian Red Cross) നടൊക്കുന്നതുമായ
ഒന്നാണ്.

സഹായമാ്യക്കാവുന്ന മറ്റ് ്സവനങ്ങളുും ഓസ്ട്രടലിയയിലുെ്.
1800RESPECT ഓസ്ട്രടലിയയുചട ്ദ്രീയ ലലുംഗീക അതിരകമ, കുടുുംബ, ഗാര്ക്ഹിക അരകമ
കൗണ്സിലിുംഗ് ്സവനമാണ്. അത് സൗജനയവുും രഹസയാത്മകവുമായ ചടലി്ൊണ്, ഓണ്ലലന്
കൗണ്സിലിുംഗുും വിവരങ്ങളുും രപദ്ാനും ചെയ്യുന്നു. കൗണ്സിലര്ക്മാര്ക് നിങ്ങള് പറയുന്നത്
്കള്ക്കുകയുും, ്ൊദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്രും നല്കുകയുും, നിങ്ങളുചട രപാ്ദ്രിക രപ്ദ്രത്ുള്ള മറ്റ്
പിന്തുെ ്സവനങ്ങളി്ലക്ക് നിങ്ങചള ചറെര്ക് ചെയ്യുകയുും ചെയ്യുും.
1800 737 732-്ലക്ക് വിളിക്കുക അചലെങ്കില് 1800RESPECT ചവബ്ലസറ്റായ www.1800RESPECT.org.au -്ലക്ക്
്പാകുക.

നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ദ്വിഭാഷ്ിചയ ആവരയമു്ൊ?
രടാന്സ്ട്ലറ്റിുംഗ് ആെ് ഇെര്ക്ചരപറ്റിുംഗ് സര്ക്വീസിചന (Translating and Interpreting Service) (TIS) 131 450
എന്നതില് വിളിക്കുക. TIS-ല് നിന്നുള്ള ഒരു ദ്വിഭാഷ്ിക്ക് മറ്റ് ്സവനങ്ങളുമായി ആരയവിനിമയും
നടത്ാന് നിങ്ങചള സഹായിക്കാനാവുും. എന്നിരുന്നാലുും TIS കൗണ്സിലിുംഗ് ലഭയമാക്കുന്നിലെ. എലൊ
്കാളുകളുും സൗജനയവുും രഹസയാത്മകവുമാണ്.

ഓസ്ട്രടലിയയിചല മനുഷ്യക്കടത്ിചനയുും അടിമത്ചത്യുും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്
വിവരങ്ങള്:
സ്ൊര്ക്ട്ട് ്ൊര്ക് രടാെിക്ക്് പീെിള് ്രപാരഗാമിചനക്കുറിച്ചുള്ള (Support for Trafficked People Program)
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ഡിപാര്ക്ട്ട്ചമെ് ഓഫ് ്സാഷ്യല് സര്ക്വീസസ്ട (Department of Social Services)
ചവബ്ലസറ്റായ www.dss.gov.au-്ലക്ക് അചലെങ്കില് ഓസ്ട്രടലിയന് ചറ് ്രകാസ്് (Australian Red Cross)
ചവബ്ലസറ്റായ www.redcross.org.au-്ലക്ക് ്പാകുക. നിങ്ങള്ക്ക് national_stpp@redcross.org.au എന്നതില്
ഓസ്ട്രടലിയന് ചറ് ്രകാസ്ിന് (Australian Red Cross) ഇചമയില് അയയ്ക്കുകയുും ചെയ്യാനാവുും.
മനുഷ്യക്കടത്ിചനയുും അടിമത്ചത്യുും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ഡിപാര്ക്ട്ട്ചമെ് ഓഫ്
്ഹാും അെ്യഴ്സസ്ട (Department of Home Affairs) ചവബ്ലസറ്റായ www.homeaffairs.gov.au-്ലക്ക് അചലെങ്കില്
ഓസ്ട്രടലിയന് ചെഡറല് ചപാലീസ്ട (Australian Federal Police) ചവബ്ലസറ്റായ www.afp.gov.au-്ലക്ക്
്പായി “ഹയൂമന് രടാെിക്കിുംഗ്” (“human trafficking”) എന്ന് ചസര്ക്ച്ച് ചെയ്യുക.
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