ુ ામી
માનવ તસ્કરી અને ગલ
ુ ામી એ ઑસ્રેલલયામાાં ગાંભીર ગન
ુ ા છે .
માનવ તસ્કરી અને ગલ
માનવ તસ્કરી અને ગુલામી કાયદાની વવરુદ્ધ છે .
આવા ગુના કરનાર વ્યક્તત, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, તેને જેલની સજા થઈ શકે છે .
જો તમે કે તમારી ઓળખીતી વ્યક્તત જોખમમાાં હોય તો 000 પર પોલીસને ફોન કરો.

ઑસ્રે લલયામાાં પોલીસ પાસે જવુાં સલામત છે અને તેમના પર વવશ્વાસ કરી શકાય છે .
જો તમારે મફત દુભાવષયા સેવાની જરૂર હોય તો 131 450 પર ફોન કરો.

ુ ામી
ઑસ્રેલલયાની સરકાર કોઇપણ સાંજોગોમાાં માનવ તસ્કરી અથવા આધનુ નક ગલ
ચલાવી લેતી નથી.

જ્યારે લોકો બીજી વ્યક્તતના લાભ માટે શોષણકારક પરરક્સ્થવતઓમાાં મુકાય છે ત્યારે માનવ તસ્કરી અથવા ગુલામી

થવા પામે છે . તે પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો સાથે થઈ શકે છે . માનવ તસ્કરી અને ગુલામીમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ
શકે છે :
•

પરોણાગત, બાાંધકામ, વનવનમાાણ, ખાણ અથવા ખેતી જેવા ઉદ્યોગોમાાં, તેમજ ગાઢ સાંબધ
ાં ોમાાં થતી ગુલામી,
દાસત્વ અથવા પરાણે કરાવાતી મજૂરી;

•

દે વાનુ ાં બાંધન;

•

જાતીય શોષણ;

•

બળજબરીપ ૂવાકનાાં લગ્ન; અથવા

•

અંગ કાઢી લેવાના હેત ુ માટે તસ્કરી.

ુ ામી એ છૂપા ગન
ુ ા છે .
માનવ તસ્કરી અને ગલ
માનવ તસ્કરી અને ગુલામી એવા ગુના છે જે પકડી પાડવા મુશ્કેલ હોઈ શકે છે . લોકો મદદ ન પણ માગે કારણ કે
તેમને બીક હોય છે કે તેમનુ ાં શોષણ કરનારા બદલો લેશે અથવા તેઓ તેમનુ ાં માઇગ્રેશન સ્ટેટસ ગુમાવશે.
કોઈ વ્યક્તતની તસ્કરી થઈ રહી છે તેવ ુાં સ ૂચવતા સાંકેતોમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે કે જ્યાાં:
•

વ્યક્તત પર કામ કરવા માટે જબરદસ્તી અથવા બળજબરી કરવામાાં આવતી હોય કે ધમકી આપવામાાં આવતી
હોય;

•

વ્યક્તત ખરાબ પરરક્સ્થવતઓમાાં કામ કરતી હોય;
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•

વ્યક્તતને તેના નોકરી પર રાખનાર વ્યક્તત અથવા ત્રીજા પક્ષકાર તરફથી ચ ૂકવણી કરાતી ન હોય અથવા
વ્યક્તત મોટા દે વાની પરત ચુકવણી કરતી હોવાનુ ાં જણાત ુાં હોય; અથવા

•

વ્યક્તતનો પાસપોટા અથવા બીજા અંગત દસ્તાવેજો ત્રીજા પક્ષકારના કબજામાાં હોય, અને વ્યક્તતને જરૂર પડે
ત્યારે આ દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત કરી શકતી ન હોય.

શ ાંુ તમે કે તમારાં ુ કોઇ ઓળખીત ાંુ જોખમમાાં છે ?
જો તમે કે તમારુાં કોઇ ઓળખીત ુાં ગુલામી અથવા માનવ તસ્કરીમાાં હોય અથવા તેના જોખમમાાં હોય, તો તમે 131 237
(131AFP) પર ઑસ્રેલલયન ફેડરલ પોલીસ (Australian Federal Police) (AFP) નો સાંપકા કરી શકો છો અથવા
મદદ માટે www.afp.gov.au પર AFP ની વેબસાઇટની મુલાકાત લઇ શકો છો. AFP તમને સલામત રાખી શકે,

સલાહ આપી શકે અને મદદ માટે અન્ય સેવાઓ તરફ દોરી શકે છે જેમ કે રહેવાની વ્યવસ્થા, નાણાકીય મદદ, સલાહ
અને કાયદાકીય અને ઇવમગ્રેશન બાબતે સલાહ.

માનવ તસ્કરી અથવા ગુલામીનો ભોગ બનનાર લોકોને મદદ કરવા માટે તસ્કરીથી પીડડત લોકો માટેના મદદ કાયયક્રમ
(Support for Trafficked People Program) માટે સરકાર નાણાકીય વ્યવસ્થા કરી આપે છે અને ઑસ્રેલલયન રે ડ
ક્રૉસ (Australian Red Cross) તેને લોકો સુધી પહોંચાડે છે .

ઑસ્રેલલયામાાં બીજી સેવાઓ છે જે મદદ કરી શકે છે .
1800RESPECT એ જાતીય સતામણી, ઘરે લ ુ અને પારરવારરક રહિંસાનો ભોગ બનેલાઓને સલાહ આપતી ઑસ્રેલલયાની
રાષ્ટ્રીય સ્તરની સેવા છે (Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling
service). તે મફત અને ખાનગી સલાહ અને મારહતી, ફોન પર અને ઑનલાઇન આપી શકે છે . સલાહ આપનાર

તમારી વાતો સાાંભળે , તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે અને તમારી નજીકના વવસ્તારમાાં ઉપલબ્ધ બીજી મદદ કરતી
સેવાઓ તરફ તમને દોરી શકે છે .

1800 737 732 પર ફોન કરો અથવા 1800RESPECTની વેબસાઇટ www.1800RESPECT.org.au પર જાઓ.

શ ાંુ તમારે દુભાનિયાની જરૂર છે ?
131 450 પર ભાિાાંતર અને દુભાનિયા સેવા (Translating and Interpreting Service) (TIS) માટે ફોન કરો. TIS

માાંથી દુભાવષયો તમને બીજી સેવાઓ સાથે વાતચીત કરવામાાં મદદ કરી શકે છે . જોકે, TIS સલાહ સ ૂચન કરતી નથી.
બધા કૉલ્સ મફત અને ખાનગી હોય છે .

ુ ામી નવશે વધ ુ માડિતી:
ઑસ્રેલલયામાાં માનવ તસ્કરી અને ગલ
Support for Trafficked People Program વવશે વધુ મારહતી માટે સામાજજક સેવા ખાતા (Department of Social
Services) ની વેબસાઇટ www.dss.gov.au પર અથવા Australian Red Cross ની વેબસાઇટ

www.redcross.org.au પર જાઓ. તમે Australian Red Cross ને national_stpp@redcross.org.au પર પણ
ઇમેલ કરી શકો છો.

માનવ તસ્કરી અને ગુલામી બાબતે વધુ મારહતી માટે ગ ૃહ ખાતા (Department of Home Affairs) ની વેબસાઇટ
www.homeaffairs.gov.au અથવા ઑસ્રેલલયન ફેડરલ પોલીસ (Australian Federal Police) ની વેબસાઇટ
www.afp.gov.au પર જાઓ અને “human trafficking (માનવ તસ્કરી)” શોધો.
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