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மனிதக் கடத்தலும் அடிமமத்தனமும் 

மனிதக் கடத்தலும் அடிமமத்தனமும் அவுஸ்திரேலியாவில் கடுமமயான 

குற்றங்களாகும். 

மனிதக் கடதத்லும் அடிமமத்தனமும் சட்டத்துக்குப் புறம்பானமை. 

இக்குற்றங்கமள இமைக்கும் ஒருைே ்ஆணாயினும் பபண்ணாயினும் அைே ்சிமறக்குச ்பசல்லலாம். 

நீங்கரளா உங்களுக்குத் பதேிந்த எைருரமா ஆபதத்ிலிருந்தால் 000 இல் பபாலிசாமே அமையுங்கள். 

அவுஸ்திரேலியாவிலுள்ள பபாலிசாே ்பாதுகாப்பானைேக்ள், நம்பத் தகுந்தைேக்ள். 

உங்களுக்கு ஓே ்இலைச உமேபபயேப்்பாளே ்ரதமையாயின் 131 450 ஐ அமையுங்கள். 

அவுஸ்திரேலிய அேசாங்கம் (Australian Government) எசச்ூை்நிமலயிலும் மனிதக் 

கடத்தமல அல்லது நவீன அடிமமத்தனத்மதச ்சகித்துக் பகாள்ைதில்மல. 

ஆட்கள் மற்பறாரு மனிதனின் இலாபதத்ுக்காக ைலுக்கட்டாயமாகச ்சுேண்டப்படும் ரபாது மனிதக் 

கடத்தலும் அடிமமத்தனமும் நிகை்கின்றன. அது ஆண்களுக்கும் பபண்களுக்கும் சிறுைேக்ளுக்கம் 

நிகைலாம். மனிதக் கடத்தலும் அடிமமத்தனமும் உள்ளடக்கக்கூடியன: 

• ைசதியளிப்பு, கட்டுமானம், காடு ைளேப்்பு, சுேங்கம் ரதாண்டுதல் அல்லது விைசாயம் ரபான்ற 

துமறகளிலும், அை்ைாரற பநருங்கிய உறவுகளிலும் அடிமமதத்னம், பகாத்தடிமமயாதல் அல்லது 

கட்டாய ரைமல; 

• கடன் பிமணப்பு; 

• பாலியற் சுேண்டல்; 

• கட்டாயத் திருமணம்; அல்லது 

• அங்க அகற்றல் ரநாக்கதத்ுக்காகக் கடதத்ிச ்பசல்லல். 

மனிதக் கடத்தலும் அடிமமத்தனமும் மமறைான குற்றங்களாகும். 

மனிதக் கடதத்லும் அடிமமத்தனமும் கண்டறியக் கடினமான குற்றங்களாகும். தம்மமச ்

சுேண்டுரைாேிடமிருந்து பழிைாங்கமல அல்லது தமது குடிைேவு நிமலமய இைப்பமதப் பற்றி அஞ்சுைதால், 

ஆட்கள் உதவி ரதடாதிருக்கக்கூடும். 

ஒருைே ்கடதத்ிக் பகாண்டு பசல்லப்படுைதற்கான சமிக்மஞகளில் உள்ளடங்குைன, ஒருைே:் 

• ரைமல பசய்யக் கட்டாயப்படுத்தப்படல், அசச்ுறுதத்ப்படல் அல்லது ைற்புறுதத்ப்படல்; 

• ரமாசமான ரைமல நிமலமமகளுக்கு ஆளாதல்; 

• சம்பளம் ைைங்கப்படாதிருதத்ல் அல்லது தனது பதாழில் தருநருக்கு அல்லது மூன்றாந் தேப்புக்கு ஒரு 

பபேிய கடமனச ்பசலுதத்ுைதாகத் ரதான்றுதல்; அல்லது 

• அைேது கடவுசச்ீட்டு அல்லது ஏமனய தனிப்பட்ட ஆைணங்கள் ஒரு மூன்றாந் தேப்பால் 

மைத்திருக்கப்படுைதும், அைருக்குத் ரதமையான ரபாது இை் ஆைணங்கமள அணுக 

முடியாதிருதத்லும். 
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நீங்கள், அல்லது உங்களுக்குத் பதேிந்த எைரேனும் இடேப்்பாட்டில் உள்ளாோ? 

நீங்கள் அல்லது உங்களுக்குத் பதேிந்த எைரேனும் மனிதக் கடத்தல் அல்லது அடிமமதத்ன இடேப்்பாட்டில் 

இருந்தால், நீங்கள் உதவிக்காக அவுஸ்திரேலிய சமஷ்டிப் பபொலிசொரே (Australian Federal Police (AFP)) 131 
237 (131AFP) இல் பதாடேப்ு பகாள்ளலாம், அல்லது  www.afp.gov.au இல் AFP வரைத்தளத்துக்குச ்பசல்லலாம். 

AFP உங்கமளப் பாதுகாப்பாக மைதத்ிருக்கலாம், உங்களுக்கு அறிவுமே ைைங்கலாம், உதவிக்காக 

தங்குமிடம், நிதியுதவி, ஆரலாசமன, சட்ட, குடிைேவு அறிவுமே என்பன ரபான்ற ஏமனய ரசமைகளுக்குப் 

பேிந்துமேக்கலாம். 

மனிதக் கடத்தலினால் அல்லது அடிமமத்தனத்தினாற் பாதிக்கப்பட்ரடாருக்கு உதவி ைைங்குைதற்கான, 

கடத்தப்படும் ஆட்களுக்கொன உதவித் திட்டத்துக்கு (Support for Trafficked People Program) அேசாங்கதத்ால் 

நிதியளிக்கப்படுைதுடன் அவுஸ்திரேலிய பசஞ்சிலுமைச ்சங்கத்தால் (Australian Red Cross) நடத்தப்படுகிறது. 

அவுஸ்திரேலியாவில் உதைக்கூடிய ஏமனய ரசமைகளும் காணப்படுகின்றன. 

1800RESPECT என்பது அவுஸ்திரேலியாவின் ரதசிய பாலியல் தாக்குதல், குடும்ப, வீட்டு ைன்முமற 

ஆரலாசமனச ்ரசமையாகும். அது இலைச, இேகசியம் ரபணும் பதாமலரபசி, இமணயைழி 

ஆரலாசமனமயயும் தகைல்கமளயும் ைைங்குகிறது. ஆரலாசகேக்ள் உங்களுக்குச ்பசவிமடுதத்ு, 

ரகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பதுடன், உங்களது உள்ளூேப்் பகுதியிலுள்ள ஏமனய உதவிச ்ரசமைகளுக்கு 

உங்கமளப் பேிந்துமேக்கலாம். 

1800 737 732 ஐ அமையுங்கள் அல்லது 1800RESPECT வரைத்தளம் இல்  இற்குச ்பசல்லுங்கள். 

உங்களுக்கு ஓே ்உமேபபயேப்்பாளே ்ரதமையா? 

131 450 இல் பமொழிபபயேப்்பு உரேபபயே்ப்புச ்ரசரவரய (Translating and Interpreting Service (TIS)) 

அமையுங்கள். TIS ஐச ்ரசேந்்த ஓே ்உமேபபயேப்்பாளே ்உங்களுக்கு ஏமனய ரசமைகளுடன் பதாடேப்ாடல் 

பசய்ய உதவுைாே,் ஆயினும் TIS ஆரலாசமன ைைங்குைதில்மல. அமைப்புக்கள் யாவும் இலைசமானமையும் 

இேகசியம் ரபணுபமையும் ஆகும். 

அவுஸ்திரேலியாவில் மனிதக் கடத்தலும் அடிமமத்தனமும் பதாடேப்ான 

ரமலதிகத் தகைல்கள்: 

Support for Trafficked People Program பதாடேப்ான ரமலதிகத் தகைல்களுக்காக சமூக ரசமைகள் 

திமணக்களத்தின் (Department of Social Services) www.dss.gov.au ைமலதத்ளதத்ுக்கு அல்லது அவுஸ்திரேலிய 

பசஞ்சிலுமைச ்சங்கதத்ின் (Australian Red Cross) www.redcross.org.au ைமலத்தளத்துக்குச ்பசல்லுங்கள். நீங்கள் 

national_stpp@redcross.org.au இல் Australian Red Cross இற்கு மின்னஞ்சலிடவும் பசய்யலாம். 

மனிதக் கடத்தலும் அடிமமத்தனமும் பதாடேப்ான ரமலதிகத் தகைல்களுக்கு, உண்ணாடட்ு அலுைல்கள் 

திமணக்களத்தின் (Department of Home Affairs) www.homeaffairs.gov.au ைமலத்தளத்துக்கு அல்லது Australian Federal 

Police இன் www.afp.gov.au ைமலத்தளதத்ுக்குச ்பசன்று “human trafficking” பதாடேப்ாகத் ரதடிப் பாருங்கள். 

http://www.dss.gov.au/
http://www.redcross.org.au/
http://www.homeaffairs.gov.au/
https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking

