Victoria eyaletinde sahip bulunduğunuz
haklar ve size yardımcı olacak kişiler
İnsan hakları
Victoria eyaletinde herhangi bir kimsenin, ırkınız,
dininiz, cinsiyetiniz, politik inançlarınız ve diğer birçok
husus nedeniyle size ayrımcılık uygulaması yasaya
aykırıdır. Ayrıca, güvenlik içinde olmanız, adil şekilde
davranılmanız, dininizi uygulamanız ve ailenizle
birlikte kültürünüzü sürdürmeniz gibi haklarınız
da bulunmaktadır.
Bunlar ‘insan hakları’ olarak tanımlanır ve Victoria
eyaletinde, doğum yerine bakılmaksızın, herkes
aynı haklara sahiptir.

Ayrımcılık
Çalıştığınız işyerinde, bir ev kiralarken, okulda,
bir dükkan ya da lokantada ya da spor yaparken
size karşı değişik ya da uygunsuz biçimde
davranılması da yasaya aykırıdır.
Aşağıda belirtilen nedenlerle, kişiler size adil olmayan
bir şekilde biçimde davranamaz:
•

derinizin rengi, kültürünüz ya da ırkınız, aile
geçmişiniz ya da gelmiş olduğunuz ülke

•

dininiz, dinsel inanç ya da etkinliğiniz.Örneğin;
camiye, havraya ya da kiliseye gittiğiniz için,
kişiler size değişik şekilde davranışta bulunamaz.
Ayrıca, hiçbir dinsel inanca sahip bulunmamak da
sorun oluşturmaz

•

özürlülük, hastalık ya da yaralanma.
Örneğin; bir özürlülük, hastalık ya da yaralanma
durumunuzun bulunması halinde, herhangi
bir şekilde cezalandırılmadan, değişik çalışma
düzenlemelerinin yapılmasını isteyebilirsiniz.
Patronunuzun da, işinizi yapabilmeniz için makul
düzenlemeleri yerine getirmesi gerekir

•

ebeveyn ya da bakıcı olmanız. Örneğin; çocuklar ya
da aile bireylerine bakmakta olmanız durumunda,
çocuklara ya da aile bireylerine bakım sağlamak için
değişik saatlerde çalışmayı ya da belirli saatlerde
izin verilmesini isteyebilirsini
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•

yaşınız. Örneğin; bir iş için başvuruda bulunmanız
durumunda, çok yaşlı ya da çok genç olduğunuzu
ileri süremezler

•

erkek ya da kadın olmanız

•

gebe ya da bebek emzirmekte olmanız. Örneğin;
kafe ya da oyun alanı gibi kamuya açık bir yerde
bebek emzirmeniz uygundur. Ayrıca, gebe ya da
bebek emzirmekte olduğunuz durumda çalışmayı
da yeğleyebilirsiniz

•

yasa tarafından kabul gören cinsel etkinlik.
Örneğin; cinsel ilişkide bulunduğunuz bir kimse
nedeniyle size haksız davranışta bulunulamaz

•

cinsel yönelim ya da cinsel kimlik. Örneğin;
eşcinsel, lezbiyen, biseksüel, transseksüel,
transgender (kendini iki cinse de ait görmeyenler),
homoseksüel ve heteroseksüel olan kişilerin tümü
aynı haklara sahiptir

•

evli olmanız ya da olmamanız. Evli olmanız,
boşanmış olmanız, evlenmemiş ya da birlikte
yaşamakta olmanız önemli değildir ve size adil bir
şekilde davranılması gerekir

•

bedensel görünümünüz. Örneğin; boy, ağırlık,
beden ölçüsü, saç ya da doğuştan leke ya da
başka belirtilerinizin olması nedeniyle, size adil
olmayan davranışlarda bulunulamaz

•

işinizde haklarınız ile ilgili eylemleriniz. Örneğin;
işinizde karşılaştığınız sorunlar konusunda sorular
sormanız ya da konuşmanız nedeniyle, işten
çıkarılamaz ya da cezalandırılamazsınız

•

sendika etkinliği. Örneğin; işiniz ile ilgili bir
sendikaya üye olmanız ya da greve katılmanız
nedeniyle işten çıkarılamazsınız

•

siyasetiniz, siyasi inanç ya da siyasi etkinlikleriniz
ya da siyasi etkinliklere katılmamanız

Ayrıca, bu nedenlerden herhangi biri ile ilgili
olarak, sizin de herhangi bir kimseye farklı biçimde
davranmanız yasaya aykırıdır.
İnsan haklarınız ya da ayrımcılık konularında
ve yardıma gerek duymanız halinde ne
yapabileceğiniz hususunda daha fazla bilgi
edinmek istemeniz durumunda, 1300 292 153
numaralı telefondan Komisyon’u arayabilirsiniz
ya da bir çevirmen yardımı sağlamak için lütfen
1300 152 494 numaralı telefonu arayın.

Bizden yardım istediğiniz ya da şikayette
bulunduğunuz için cezalandırılamazsınız ya da
uygunsuz bir davranışla karşılaşamazsınız. Yalnızca
şikayetinizi anlattığınız kişiler konu hakkında bilgi
sahibi olacaklardır. Şikayette bulunma, mahkemeye
gitmek zorunda kalmanız anlamına gelmez.
Ayrıca, daha fazla bilgi edinmek için
humanrightscommission.vic.gov.au adresli internet
sitesini de ziyaret edebilirsiniz. Bundan başka, kamuya
açık yerlerde, iş yerlerinde ve Devlet kurumlarında da
ücretsiz bilgi sağlamaktayız.

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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