मानव तस्करी तथा दास प्रथा
अष्ट्रेलियामा मानव तस्करी तथा दास प्रथा गम्भीर अपराध हुन्।
मानव तस्करी तथा दास प्रथा कानुनलवरुद्ध छन्।
त्यस्ता अपराध गने व्यलि जेि जान सक्छन्, चाहे ती पुरुष हुन् वा मलहिा।
यदद तपाईं वा तपाईंिे लचनेको मान्छे खतरामा भएको थाहा छ भने प्रहरीिाई 000 मा सम्पकक गनुकहोस्।
अष्ट्रेलियामा प्रहरीिे सुरक्षा गछक र भरोसा गनक सदकन्छ।
यदद तपाईंिाई लनिःशुल्क दोभाषेको आवश्यकता छ भने, 131 450 मा फोन गनुकहोस्।

अष्ट्रेलियन सरकार (Australian Government) िे मानव तस्करी वा आधुलनक दास प्रथािाई कु नै
पलन हाितमा सहँदैन।
मानव तस्कारी तथा दास प्रथा तब हुन्छ जब कसैिाई अन्य व्यलिको फाइदाका िालग शोलषत हुन बध्य बनाइन्छ। यो पुरुष , मलहिा
तथा बािबालिका जसिाई पलन हुन सक्छ। मानव तस्करी तथा दास प्रथामा लनम्न कु रा हुन सक्छन्:
•

आलतथ्य सत्कार (हलस्पटालिटी), लनमाकण, वन, खानी वा कृ लषजस्ता उद्योगहरूमा तथा आत्मीय सम्बन्धमा हुने दासप्रथा,
दासत्व वा जबजकस्ती मजदुरी;

•

ऋणी बन्धक;

•

यौन शोषण;

•

जबरजस्ती लववाह; वा

•

मानव अङ्ग लनकाल्ने उद्देश्यिे हुने तस्करी।

मानव तस्कारी तथा दास प्रथा िुप्त अपराधहरू हुन्।
मानव तस्करी तथा दास प्रथा त्यस्ता अपराध हुन् जसिाई पत्ता िगाउन कठिन हुन सक्छ। मालनसहरूिे त्यसमा मद्दत नमाग्न सक्छन्
दकनदक उनीहरू शोषकहरूिे प्रलतशोध लिने वा प्रवासमा बस्न लमल्ने लस्थलत गुमाउने कु रामा डराउँ छन्।
कु नै व्यलि तस्करीमा परे को कु राको संकेतमा लनम्न कु रा हुन सक्छन्:
•

काम गनकका िालग लववश, धम्क्याइएको वा बाध्य बनाइएको;

•

लनम्न स्तरको कायक वातावरण प्रदान गठरएको;

•

भुिानी नगठरएको वा उनीहरूको रोजगारदाता वा तेस्रो पक्षिाई िू िो रकमको ऋण लतठररहेको; वा

•

तेस्रो पक्षिे उनीहरूको राहदानी वा अन्य व्यलिगत कागजातहरू लिइरहेको, र चालहएको बेिामा ती कागजातहरू प्राप्त गनक
नसक्ने।
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तपाईं वा तपाईंिे लचनेको कोही जोलखममा हुनुहुन्छ?
यदद तपाईं वा तपाईंिे लचनेको कोही मान्छे मानव तस्करी वा दास प्रथाको जोलखममा भए, तपाईंिे मद्दतका िालग अष्ट्रेलियाको
संघीय प्रहरी (Australian Federal Police (AFP)) िाई 131 237 (131AFP) मा सम्पकक गनक सक्नुहुन्छ वा AFP को
वेबसाइट www.afp.gov.au मा जान सक्नुहुन्छ। AFP िे तपाईंिाई सुरक्षा, सुझाव ददन सक्छ वा सहायताका िालग अन्य
सेवाहरूको लसफाठरश गनक सक्छ जस्तै आवास, लवत्तीय सहायता, परामशक तथा कानुनी तथा आप्रवाससम्बन्धी सुझाव।
मानव तस्करी वा दास प्रथा पीलडत मालनसहरूिाई सहायता उपिब्ध गराउनका िालग तस्करीमा परे का मालनसहरूका िालग
सहायता कायकक्रम (Support for Trafficked People Program) सरकारद्वारा अनुदान प्राप्त छ र अष्ट्रेलियन रे डक्रस
(Australian Red Cross) माफक त उपिब्ध गराईन्छ।

अष्ट्रेलियामा मद्दत गनक सक्ने अन्य सेवाहरू छन्।
1800RESPECT अष्ट्रेलियाको रालष्ट्रय िैंलगक हहंसा, पठरवार तथा घरे िु हहंसाको परामशक सेवा हो। यसिे लनिःशुल्क, गोप्य टेलिफोन
तथा अनिाइन परामशक तथा जानकारी प्रदान गछक। परामशकदाताहरूिे तपाईंका कु राहरू सुन्नेछन्, प्रश्नहरूका उत्तर ददनेछन् र तपाईंको
स्थानीय क्षेत्रमा रहेका अन्य सहायता सेवाहरूमा लसफाठरश गनेछन्।
1800 737 732 मा फोन गनुकहोस् वा 1800RESPECT को वेबसाइट www.1800RESPECT.org.au मा जानुहोस्।

तपाईंिाई दोभाषे चालहन्छ?
अनुवाद तथा दोभाषे सेवा (Translating and Interpreting Service (TIS)) िाई 131 450 मा फोन गनुकहोस्। TIS को कु नै
दोभाषेिे अन्य सेवाहरूसँग कु रा गनक तपाईंिाई मद्दत गनक सक्छन्, तथालप TIS िे परामशक प्रदान गदैन। सबै फोन किहरू लनिःशुल्क
तथा गोप्य हुन्छन्।

अष्ट्रेलियामा मानव तस्करी तथा दास प्रथा बारे मा थप जानकारी:
Support for Trafficked People Program का बारे मा थप जानकारीका िालग समाज सेवा लवभाग (Department of Social
Services) को वेबसाइट www.dss.gov.au वा Australian Red Cross को वेबसाइट www.redcross.org.au मा
जानुहोस्। तपाईिे Australian Red Cross िाई national_stpp@redcross.org.au मा इमेि पलन गनक सक्नुहुन्छ।
मानव तस्करी दास प्रथा सम्बन्धी थप जानकारीका िालग, गृह मामिा लवभाग (Department of Home Affairs) को वेबसाइट
www.homeaffairs.gov.au मा वा Australian Federal Police को वेबसाइट www.afp.gov.au मा जानुहोस् र मानव
तस्करी (“human trafficking”) खोज्नुहोस्।

DSS1623.06.15

