สิทธิของท่านในรัฐวิคทอเรียและผูท
้ ่ี
สามารถช่วยท่านได้
สิทธิมนุษยชน

•

ในรัฐวิคทอเรีย เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหากใครก็ตามตั้งรังเกียจ
กีดกันท่านเพราะเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความเชื่อทางการเมือง
ของท่านและอีกหลายสิ่งอื่นๆ ท่านเองก็มีสิทธิเช่นกัน เช่น สิทธิต่อ
ความปลอดภัย สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเป็นธรรม สิทธิที่
จะนับถือ และประกอบพิธีศาสนา และที่จะทำ�ตามขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมและใช้ชีวิตครอบครัว อย่างที่ท่านพอใจ

ตั้งครรภ์หรือให้นมแม่ ยกตัวอย่างเช่น เป็นเรื่องที่ทำ�ได้ที่จะให้
นมแม่แก่ลูกในที่ สาธารณะ เช่นตามร้านกาแฟหรือสนามเด็ก
เล่น ท่านสามารถเลือกที่จะทำ�งานได้ เมื่อท่านตั้งครรภ์หรือให้
นมแม่แก่ลูก

•

กิจกรรมทางเพศที่ไม่ละเมิดกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ท่านไม่
สามารถถูกปฏิบัติต่อ อย่างไม่เป็นธรรมได้เพราะคนที่ท่านมีเพศ
สัมพันธ์ด้วย

•

ความพึงพอใจทางเพศหรือเอกลักษณ์ของเพศ ยกตัวอย่างเช่น
เกย์ เลสเบี้ยน ผู้ที่พอใจมีเพศสัมพันธ์กับทั้งสองเพศ ผู้ผ่าตัด
แปลงเพศ ผู้มีจิตเบี่ยงเบนทางเพศ และผู้ที่พอใจมีเพศสัมพันธ์
กับเพศตรงข้าม ทุกคนเหล่านี้ต่างมีสิทธิเหมือนกัน

•

ไม่ว่าท่านจะแต่งงานหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าท่านจะแต่งงาน หย่า
ร้าง ไม่แต่งงาน หรืออยู่กินกันเฉยๆ ท่านก็ยังจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติต่อเป็นธรรม

•

ลักษณะทางรูปกาย ยกตัวอย่างเช่น ท่านไม่สามารถถูกปฏิบัติต่อ
อย่างไม่เป็นธรรมได้ เพราะส่วนสูง น้ำ�หนัก ขนาด ผมหรือรอย
ตำ�หนิแต่กำ�เนิด

•

การกระทำ�ของท่านเกี่ยวกับสิทธิในที่ทำ�งาน ยกตัวอย่างเช่น
ท่านไม่สามารถถูก ไล่ออกหรือถูกลงโทษ เพราะการตั้งคำ�ถาม
หรือคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านมีในที่ทำ�งาน

สิ่งเหล่านี้เรียกว่า ‘สิทธิมนุษยชน’ และทุกๆคนมีสิทธิเหมือนกันใน
รัฐวิคทอเรีย ไม่ว่าท่าน จะเกิดมาจากที่ไหนก็ตาม

การตั้งรังเกียจกีดกัน
นอกจากนั้นยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย หากท่านได้รับการ
ปฏิบัติต่ออย่างแตกต่าง ออกไป หรืออย่างไม่เป็นธรรม หากเรื่องนี้
เกิดขึ ้นในสถานที่อย่างเช่น ที่ทำ�งานของท่าน เมื่อไปหาบ้านเช่า ที่
โรงเรียน ตามร้านค้าหรือภัตตาคาร หรือเมื่อเล่นกีฬา
คนอื่นไม่สามารถปฏิบัติต่อท่านอย่างไม่เป็นธรรมได้ เพราะ:
•

สีผิว วัฒนธรรมหรือเชื้อชาติของท่าน ภูมิหลังของครอบครัว
หรือประเทศที่ท่านจากมา

•

ศาสนาของท่าน ความเชื่อหรือกิจกรรมทางศาสนา ยกตัวอย่าง
เช่น คนอื่นไม่สามารถ ปฏิบัติต่อท่านอย่างแตกต่างได้เพราะ
ท่านไปสุเหร่า โบสถ์ยิว หรือโบสถ์คริสต์ และก็ ไม่เป็นไรด้วย ที่
จะไม่มีความเชื่อทางศาสนาใดๆ

•

มีความพิการ เป็นโรคหรือบาดเจ็บ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านมี
ความพิการหรือ เจ็บป่วย ท่านก็สามารถขอร้องให้มีการจัดแจง
เรื่องการทำ�งานที่แตกต่างออกไป โดยไม่ถูกลงโทษ และนาย
ของท่านก็จะต้องจัดแจงอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ท่าน สามารถ
ทำ�งานของท่านได้

•

ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก็ดี ยกตัวอย่างเช่น ถ้า
ท่านต้องดูแลลูกหรือ สมาชิกครอบครัว ท่านก็สามารถขอทำ�งาน
ในชั่วโมงที่แตกต่างออกไป หรือขอเวลา หยุดงานเพื่อดูแลลูก
หรือสมาชิกครอบครัว

•

อายุของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านสมัครงาน เขาก็ไม่สามารถ
บอกว่า ท่านอายุมาก เกินไปหรืออายุน้อยเกินไปสำ�หรับงานนั้น

•

ท่านเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

humanrightscommission.vic.gov.au

•

กิจกรรมของสหภาพแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น ท่านไม่สามารถ
ถูกไล่ออกเพราะเป็น สมาชิกสหภาพแรงงานหรือไปร่วมการ
ประท้วงหยุดงาน

•

การเมือง ความเชื่อทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมืองของ
ท่าน หรือเพราะท่าน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง

นอกจากนั้นยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หากท่านปฏิบัติต่อคนอื่น
อย่างแตกต่างออกไป เพราะเหตุผลเหล่านี้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ
ท่านหรือเกี่ยวกับการตั้งรังเกียจกีดกัน และสิ่งที่ท่านสามารถ
ทำ�ได้หากต้องการความช่วยเหลือ ท่านก็สามารถโทรศัพท์
มาถึงคณะกรรมาธิการได้ที่หมายเลข 1300 292 153
หรือหากต้องการคุยผ่านล่าม โปรดโทรไปที่หมายเลข
1300 152 494

ท่านไม่สามารถถูกลงโทษหรือถูกปฏิบัติต่ออย่างไม่เป็นธรรม
เพราะท่านมาขอให้เราช่วย หรือทำ�การร้องเรียน และมีเพียงคน
ที่เกี่ยวข้องกับคำ�ร้องเรียนนั้นที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ การยื่นคำ�ร้อง
เรียนไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องไปขึ ้นศาล
นอกจากนั้นท่านยังสามารถไปที่เว๊บไซท์
humanrightscommission.vic.gov.au เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ และ
เรายังให้ข้อมูลฟรีเกี่ยวกับสิทธิของท่านตามที่สาธารณะ ตามที่
ทำ�งาน และตามหน่วยงานรัฐบาลด้วย

Accessible formats
This publication is available to download from
our website at humanrightscommission.vic.gov.
au/resources in PDF and RTF. Please contact the
Commission if you require other accessible formats.

We welcome your feedback!
Need more information?
Contact the Commission:
Enquiry Line
Fax		
TTY		
Email		
Website

1300 292 153 or (03) 9032 3583
1300 891 858
1300 289 621
enquiries@veohrc.vic.gov.au
humanrightscommission.vic.gov.au

Were these resources useful? Easy to use? Would you
like to see something else included? Please email us
at communications@veohrc.vic.gov.au.
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