نسل پرستی اور غیر ملکیوں سے نفرت کی
صورتحال کہیں بھی پیدا ہوسکتی ہے۔
ایسے حاالت کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے
سے ان کو معمولی سمجھنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے
اور اس کے نتیجے میں بار بار انسانی حقوق پامال
ہوتے ہیں۔

امتیازی سلوک  ،نسل پرستی اور
زینوفوبیا (غیر ملکیوں سے نفرت) کے
حاالت کی طرف توجہ دالنے کا نیٹورک

لہذا اگر آپ نسلی امتیاز کا شکارہوئے ہیں یا آپ
ایسی کسی صورتحال کے گواہ رہے ہیں تو اسے
ظاہر کریں اور ہم سے رابطہ کریں۔

IMAS
Departament de
Benestar i
Drets Socials
Consell de Mallorca

نسلیت یا قومیت ،جلد کے رنگ ،مذہبی عقائد ،ثقافتی
طریقوں کی بنیاد پر لوگوں کے خالف کسی بھی طرح
کی تفریق ،امتیازی سلوک یا جارحیت
نسل پرستی ہے

کسی گروہ کے ممبران کی نسل ،جنس ،مذہب ،جنسی
رجحان وغیرہ کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان
کا اور ان کے حقوق کا عزت و احترام نہ کرنا اور
ان کے ساتھ جان بوجھ کر نامناسب سلوک کرنا
زامتیازی سلوک کے زمرے میں آتا ہے

اپنے سے مختلف ،غیر ملکی ہونے کی بنا پر یا
ثقافتی اور جسمانی خصلتوں کی بنا پر غیر ملکی
سمجھا جانے کی وجہ سےکسی شخص سے نفرت یا
اس شخص کی عدم قبولیت کا نام
زینوفوبیا (غیر ملکیوں سے نفرت) ہے

اگر آپ پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے تو صحت کے
مرکز میں جائیں۔ صحت کا عملہ ایک میڈیکل رپورٹ
جاری کرے گا جو بعد میں کسی مقدمے میں بطور ثبوت
استعمال ہوسکےگی

ایسا مواد جو نفرت  ،توہین یا حقارت کو ابھارنے
اورپھیالنے کے ساتھ ساتھ منفی ودقیانوسی تصورات
کو پھیالنےیا افراد کی ایک یا زیادہ خصوصیات کی بنیاد
پر ان کے خالف تشدد پر اکسانے کو فروغ دیتا ہے وہ
نفرت انگیز تقریر کے زمرے میں آتا ہے

اگر آپ کو کسی ادارے تک رسائی سے روکا گیا ہے
تو شکایات کی کتاب طلب کریں۔ اگر وہ اسے فراہم کرنا
نہیں چاہتے ہیں تو آپ بلدیاتی دفتربرائے صارف
معلومات ( )OMICکے پاس شکایت درج کرسکتے
ہیں یا اس گائیڈ میں کسی بھی خدمت فراہم کنندہ سے
رابطہ کرسکتے ہیں۔

کسی شخص کی ایک یا زیادہ مخصوص خصوصیات:
نسل  ،جلد کا رنگ  ،عقائد ،جنسی رجحان  ،جسمانی
یا ذہنی حالت وغیرہ کی طرف تعصب کی بنا پر کسی
مجرمانہ کاروائی کے لئے کسی مظلوم کا انتخاب کرنا
ایک نفرت انگیز جرم ہے

اگر آپ کی انتظامی صورتحال غیر منظم ہے اور آپ نسل
پرستی یا زینوفوبیا (غیر ملکیوں سے نفرت) کا شکار
ہیں تو آپ کو کسی بھی جرم کی اطالع دینے کا حق ہے۔

اگر آپ کو کسی امتیازی سلوک  ،نسل پرستی یا زینوفوبیا
(غیر ملکیوں سے نفرت) کے کسی واقعہ کی شکایت درج
کروانی ہے جس کا آپ نے سامنا کیا ہے یا اس کا مشاہدہ
کیا ہے تو یہ ضروری ہے

کسی عمارت کے داخلے پر اگر لوگوں کو ان کی جلد کے
رنگ کی بنا پر منتخب کیا جاتا ہے
کسی مالزمت کی پیش کش میں اگر کسی مناسب وجہ کے
بغیرغیر ملکی افراد کو نظر انداز کیا جاتا ہے

< تفصیلی حقائق اورقطعی الفاظ کے ساتھ صورتحال کی
وضاحت کریں

روما ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو مکان کرایہ پر دینے
سے انکار کردیا جاتاہے

< بدسلوکی کرنے والے کا بہتر سے بہتر

اگر آپ کے نسلی پس منظر کی وجہ سے آپ کو کام کی
جگہ میں حقیر جانا جاتا ہے یاآپ کے ساتھ بدسلوکی کی
جاتی ہے

فراہم کریں

< تمام تفصیالت کے جمع کرنے کو یقینی بنائیں
نفرت انگیز جرائم کو الزمی طور پر نظر آنا چاہئے ،ان
کی وقعت کم نہیں ہونی چاہئے  ،چاہے وہ الیکٹرونک
میڈیا یا سوشل نیٹ ورکس کے ذریعہ سرزد ہوں۔

اگر آپ کو ان جیسے حاالت کا سامنا کرنا پڑا ہے

ہم سے رابطہ کریں

اس گائیڈ میں درج خدمات میں سے کوئی بھی آپ کی
مدد کرسکتی ہے اور آپ کو اپنے حاالت سے نمٹنے
کے لئے مناسب ترین طریقہ تالش کرنے میں معاون
ہو سکتی ہے۔
Dipòsit legal PM 557-2020

URD

پالما شہری کونسل

وزارت عدل

ثقافتی تنوع کے انتظام کی ٹیم

جرائم سے متاثرہ افراد کی معاونت کا ادارہ
Av. d’Alemanya, 5

۹۷۱۶۷۸۶۱۱

Centre Flassaders
C. de la Ferreria, 10, 4t pis

971228756 / 699029046
مقامی پولیس
Quarter de Sant Ferran
C. de Son Dameto, 1

امتیازی سلوک کے خالف تحفظ کا نائب
پروسیکیوٹر

۹۷۱۲۲۵۵۰۰

971219200/971219443

شہری دفاع کا دفتر

Pl. del Bisbe Bereguer de Palou, 10

Pl. de la Porta del Camp, 2

۹۷۱۴۴۹۴۹۰

بیالریک جزائر کی حکومت
OFIM

مایورکا میں امیگریشن کے لئے معلومات اور
واقفیت کا مرکز

C. d’Eusebi Estada, 48, bxs.

۹۷۱۷۶۴۵۸۸

عزت

سماجی نگہداشت کی خدمات – عدالتیں
فاؤنڈیشن IRES

Av. d’Alemanya, 5, soterrani

۹۷۱۷۲۲۸۵۶ / ۹۷۱۷۲۶۲۲۷

( بلیئرک جزائر کا وفد(

SIAA

ایس آئی اے اے  -غیر ای یو ( )EUخواتین کے لئے
معلومات ،مشورے اور مدد کی خدمات

C. de Guillem Massot, 54

۶۷۲۷۵۴۲۶۷ /۶۷۲۷۵۷۸۰۶

CARITAS

مساوات

قانونی مشاورت کی خدمات

C. de les Escoles, 1

۹۷۱۷۱۷۲۸۹

ریڈ کراس
نسلی یا گروہی امتیاز کے متاثرین کے لئے معاونت
اور رہنمائی کی خدمات
Av. de Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 73

۹۷۱۲۹۵۷۵۳

وزارت داخلہ
قومی پولیس
شہریوں کی سالمتی کی صوبائی بریگیڈ

تنُوع

C. de Simó Ballester, 8

۹۷۱۲۲۵۳۱۶/۹۷۱۲۲۵۲۰۰ / ۰۹۱
ہسپانوی فوجی پولیس
افراد کے خالف جرائم کا عالقہ
(بیالریک جزائر (UOPJ-

C. de Manuel Azaña, 10

۹۷۱۷۷۴۱۰۰/۰۶۲

مساوی حقوق کے دفاع
میں ہم سب سرگرم عمل ہو
سکتے ہیں

CIASI

کارکنان کی عمومی یونین

)(UGT

C. de Font i Monteros, 8

۹۷۱۷۶۴۴۸۸
۶۹۶۲۶۳۶۳۴

)(WhatsApp

کارکنان کا کمیشن

)(CCOO

C. de Francesc de Borja Moll, 3

۹۷۱۷۲۶۰۶۰

