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Te Tāhū o Te Ture – ન્યાય મતં્રાલય (મતં્રાલય) દ્વષે અને ભેદભાવની ઉશ્ક�રણીને લગતા કાયદાને 
બદલવાની છ પ્રસ્તાવ પર તમારો પ્રિતસાદ માગંે છે. 

માનવાિધકાર અિધિનયમ 1993 વશંીય િવરોધાભાસને ઉશ્ક�રતા (ઉશ્ક�રણી કરનાર) ભાષણને પ્રિતબિંધત કર� 
છે. તે વ્ય�ક્તની ઓળખની િવશેષતાને કારણે તેમની સાથેના ભેદભાવને પણ પ્રિતબિંધત કર� છે.  

15 માચર્ 2019 ના રોજ �ક્રસ્ટચચર્ મ�સ્જદ�ન પર થયેલા આતકંવાદ� �ુમલા �ગે મતં્રાલયની સમીક્ષા અને 
રોયલ કિમશન ઓફ ઇન્કવાયર�ની ભલામણને પગલ ેસરકાર આ સરંક્ષણોને મજ�તૂ અને સ્પષ્ટ કરવા 
ફ�રફારોની દરખાસ્ત કર� રહ� છે.  

સરકાર ભેદભાવની જોગવાઈઓમા ંબ ેવ્યાપક કાયદામા ંફ�રફારની પણ દરખાસ્ત કર� રહ� છે. 

ઓટ�રોઆ ન્��ુઝલેન્ડ એક વૈિવધ્યસભર રાષ્ટ્ર છે. સરકાર સામા�જક એકતાને મજ�તૂ બનાવવા અને ઓટ�રોઆ 
ન્��ુઝલેન્ડને દર�ક માટ� સલામત બનાવવા માગં ેછે. િતરસ્કાર ભર�લી વાણી સામેના સરંક્ષણો અને ભેદભાવ 
સામેના રક્ષણમા ં�ધુારો, આને સમથર્ન આપશે. 

ઓટ�રોઆ ન્��ુઝલેન્ડમા ંઅ�ભવ્ય�ક્તની સ્વતતં્રતા એક મહત્વ�ણૂર્ �લૂ્ય છે. તે ભેદભાવથી �કુ્ત થવા સાથે 
ન્��ુઝલેન્ડ �બલ ઓફ રાઇટ્સ એક્ટ 1990 નો અ�ભ� ભાગ છે. કાયદામા ં�ઝુાવેલ ફ�રફારો�ુ ંલક્ષ્ય આ 
અિધકારોની વ� ુસાર� રક્ષા કરવા�ુ ંછે અને તે પણ �િુનિ�ત કરવા�ુ ંછે ક� � લોકોને દ્વષે ભર�લ વાણીનો 
અ�ભુવ થાય છે તે સ્વતતં્ર ર�તે પોતાને વ્યક્ત કર� શક� છે. �બલ ઓફ રાઇટ્સ એક્ટ,  બી�ના હકો અને 
�હતો�ુ ંસ�ંલુન �ળવીને અિધકારો પર ન્યાયી મયાર્દા માટ� પરવાનગી આપે છે. 

સરકાર� છ પ્રસ્તાવ માટ� િસદ્ધાતંમા ંસમંિત આપી છે. આનો અથર્ એમ થાય છે ક� સરકાર િવચાર� છે ક� પ�રવતર્ન 
એક સારો િવચાર છે પણ કાયદાને ક�વી ર�તે બદલવા તે �ગે કોઈ �િતમ િનણર્ય લેતા પહ�લા તેઓ સમાજની 
અપેક્ષાઓને �ણૂર્ કર� છે ક� ક�મ તે �ણવા માગં ેછે. પ્રાપ્ત થયેલા પ્રિતસાદને આધાર� આ પ્રસ્તાવ બદલાઇ શક� 
છે. 

પ્રસ્તાવ નીચ ેદશાર્વ્યા �જુબ છે. �ૂંકમા,ં તેમનો લક્ષ્ય આ પ્રમાણે છે: 

• ઉશ્ક�રણીની જોગવાઈઓ દ્વારા �રુ�ક્ષત એવા લોકોના �ૂથોમા ંવધારો 
• કાયદો કઈ વતર્�કૂને મ�ૂંર� આપશે નહ� અને કાયદો ભગં કરવાના પ�રણામોને વધારશે તે સ્પષ્ટ 

કર�ુ ં
• વ્યાપક ભેદભાવ સામેના �ૂથો માટ�ના રક્ષણમા ં�ધુારો કરવો. 

તમે વતર્માન કાયદા િવશે વ� ુિવગતવાર મા�હતી, પ�રવતર્ન માટ�ના ંપ્રસ્તાવ અને સ�ંણૂર્ ચચાર્ દસ્તાવેજમા ં
તેમના કારણો શોધી શકો છો: દ્વષે અને ભેદભાવની ઉશ્ક�રણી િવ�ુદ્ધ પ્રસ્તાવ અ�હયા ંઉપલબ્ધ છે: 

www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination.  

http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
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છ પ્રસ્તાવ 

પહ�લો પ્રસ્તાવ: માનવાિધકાર 
અિધિનયમ 1993 મા ંઉશ્ક�રણીની 
જોગવાઈઓમા ંભાષા બદલવી 
�થી તેઓ વ� ુ�ૂથો�ુ ંરક્ષણ કરશે 
ક� �ઓ દે્વષ�ણૂર્ ભાષણનો િશકાર 
બને છે. 

 

વતર્માન ઉશ્ક�રણીની જોગવાઈઓ ફક્ત તે ભાષણ પર લા� ુપડ� છે 
� �ૂથને તેમના રંગ, �િત અથવા વશંીય અથવા રાષ્ટ્ર�ય �ળૂના 
કારણે લક્ષ્ય બનાવે છે. અન્ય �ૂથોને પણ �ણૃાસ્પદ ભાષણ દ્વારા 
િનશાન બનાવવામા ંઆવે છે, �મા ંતેમના ધમર્, �લ�ગ, લ��ગકતા 
અને અપગંતાના આધાર� તેમણ ેિશકાર બન�ુ ંપડ� છે . જો લોકોની 
�ુદ� �ુદ� લાક્ષ�ણકતાઓને કારણે લોકોના �ૂથ સામે નફરત ઉભી 
કરવામા ંઆવી હોય તો પણ આ દરખાસ્ત કાયદાને લા� ુપાડવા 
બદલશે. આમા ંમાનવાિધકાર અિધિનયમની કલમ 21મા ં
ભેદભાવના અન્ય પ્રિતબિંધત ક�ટલાક કારણોનો સમાવેશ થઈ શક� છે 
(આ િવભાગ ચચાર્ દસ્તાવેજના પ�રિશષ્ટ એકમા ંિનધાર્�રત છે). અમે 
આ પ�રવતર્ન દ્વારા કયા �ૂથોને �રુ�ક્ષત રાખ�ુ ંજોઈએ તે મતંવ્યો 
શોધી રહ્યા છ�એ. વ� ુમા�હતી ચચાર્ દસ્તાવેજમા ં�ષૃ્ઠ 17 પર 
ઉપલબ્ધ છે. 

 

બીજો પ્રસ્તાવ:  માનવાિધકાર 
અિધિનયમ 1993મા ંહાલની 
�નુા�હત જોગવાઈને બદલ�ુ,ં ક� 
� �નુાહ અિધિનયમ 1961 મા ં

આનો અથર્ એમ થશે ક� કોઈ પણ વ્ય�ક્ત � ઇરાદા�વૂર્ક કોઈ 
સરં�ક્ષત �ૂથ િવ�ુદ્ધ ઉશ્ક�રણી કર� છે, ઉશ્ક�ર� છે, �ળવે છે અથવા 
સામાન્ય કર� છે, જો તે ધમક� આપીને, અપમાનજનક અથવા 
અપમાન કર�ને �હ�સાને ભડકાવીને તેમ કર� તો તેઓ કાયદો તોડશે. 
આ તેઓ શા�બ્દક ર�તે, લે�ખતમા ંઅથવા ઓનલાઇન સ�હત ધમક� 

અમે તમાર� પાસેથી સાભંળવા માગંીએ છ�એ 
�ચૂવેલા ફ�રફારો કરવા ક� તેમાનંા ક�ટલાક ભાગોને બદલવા, અથવા કોઈ અલગ પગલા ભરવા તે ન�� 
કરવામા ંસહાય માટ� સરકાર તમારો પ્રિતસાદ (સબિમશન) માગં ેછે.  

ર�ુઆતો 25 �ૂનથી 6 ઓગસ્ટ 2021 �ધુી �લુ્લી છે. તમે િસટ�ઝન સ્પેસ વેબસાઇટ દ્વારા તમાર� 
ર�ૂઆત મોકલી શકો છો https://consultations.justice.govt.nz, અથવા ઇમેલ દ્વારા 
humanrights@justice.govt.nz, અથવા માનવ અિધકાર, ન્યાય મતં્રાલય, SX10088, વે�લ�ગ્ટન પર 
પોસ્ટ દ્વારા પણ તમાર� ર�ૂઆત મોકલી શકો છો. 

સબિમશન પ્ર�ક્રયા િવશેની વ� ુમા�હતી માટ�, �પુ્તતા અને વ્ય�ક્તગત મા�હતી િવશેની મા�હતી સ�હત, 
�ૃપા કર�ને અમાર� વેબસાઇટ પર ચચાર્ દસ્તાવેજ �ુઓ: www.justice.govt.nz/proposals-against-

incitement-of-hatred-and-discrimination 

�પ્તતા અને વ્ય�ક્તગત મા�હતી સબંિંધત િવગતો માટ� �પા કર�ને ચચાર્ દસ્તાવેજ� ં�ષ્ઠ 6 �ઓ  
         

https://consultations.justice.govt.nz/
mailto:humanrights@justice.govt.nz
http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
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નવા �નુા�હત �નુાહ સાથે, � 
સ્પષ્ટ અને વ� ુઅસરકારક છે. 

અથવા �ુ�ુપયોગ ક�વી ર�તે કર� છે તેને ધ્યાનમા ંલીધા િવના આ 
લા� ુથશે. કયા �ૂથોને �રુ�ક્ષત રાખ�ુ ંજોઈએ તેના પર વ� ુ
મા�હતી માટ�, પહ�લો પ્રસ્તાવ �ુઓ. વ� ુમા�હતી ચચાર્ દસ્તાવેજમા ં
�ષૃ્ઠ 18 પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

ત્રીજો પ્રસ્તાવ: તેની ગભંીરતાને 
વ� ુસાર� ર�તે દશાર્વવા માટ� 
�નુા�હત �નુાહ માટ�ની સ�મા ં
વધારો. 

 

હાલની સ� ત્રણ મ�હના �ધુી ક�દ અથવા $7,000 �ધુીનો દંડ છે. 
પ્રસ્તાવ એમ છે ક� હાલની સ�ને વધાર�ને ત્રણ વષર્ �ધુીની ક�દ 
અથવા $50,000 �ધુી દંડની સ� કરવામા ંઆવે છે. વ� ુમા�હતી 
ચચાર્ દસ્તાવેજમા ં�ષૃ્ઠ 19 પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

ચોથો પ્રસ્તાવ: �નુા�હત 
જોગવાઈમા ંથતા ફ�રફારોને મેચ 
કરવા માટ� નાગ�રક ઉશ્ક�રણીની 
જોગવાઈની ભાષા બદલો. 

 

આ નાગ�રક જોગવાઈ (િવભાગ 61) મા ંઅ�સ્તત્વમા ંછે તે શબ્દની 
સાથે, ‘ઉશ્ક�રણી/ઉ�ેજન, િધ�ારને �ળવવા અથવા સામાન્ય 
કરવા’ ઉમેરશે. આ જોગવાઈમા ં�ધુારો થઈ શક� તેવી અન્ય ર�તો 
િવશેના પ્રિતસાદ�ુ ંઅમે પણ સ્વાગત કર�એ છ�એ. વ� ુમા�હતી 
ચચાર્ દસ્તાવેજમા ં�ષૃ્ઠ 21 પર ઉપલબ્ધ છે. 

પાચંમો પ્રસ્તાવ: નાગ�રક 
જોગવાઈને બદલો �થી તે કાયદા 
સામે ‘ભેદભાવ માટ� ઉશ્ક�રણી કર�’. 

કાયદો બદલાશે �થી કોઈ વ્ય�ક્તને તે �ૂથો સામે ભેદભાવ રાખવા 
માટ� અન્ય લોકોને ઉશ્ક�રવા અથવા ઉશ્ક�રવા પર પ્રિતબિંધત 
કરવામા ંઆવશે, �ઓ િતરસ્કારની જોગવાઈથી ભર�લા હોવાને 
કારણે આવર� લવેામા ંઆવશે (�ુઓ પહ�લો પ્રસ્તાવ). આનાથી 
માનવાિધકાર આયોગને આ પ્રકારની વતર્�કૂ �ગ ેફ�રયાદોને 
મ�ૂંર� મળશે. વ� ુમા�હતી ચચાર્ દસ્તાવેજમા ં�ષૃ્ઠ 22 પર ઉપલબ્ધ 
છે. 

 

છઠો પ્રસ્તાવ: માનવાિધકાર 
અિધિનયમના ભેદભાવના 
આધારોમા ંતે સ્પષ્ટ કરવા માટ� ક� 
ટ્રાન્સ�ન્ડર અને ઇન્ટરસેક્સ લોકો 
ભેદભાવથી �રુ�ક્ષત છે. 

 

હાલમા ંલોકોની �િતને લીધે ભેદભાવ કર�ુ ંકાયદાની િવ�ુદ્ધ છે. 
સરકાર િવચાર� છે ક� આમા ં�લ�ગની ઓળખ અથવા અ�ભવ્ય�ક્ત, 
�તીય લાક્ષ�ણકતાઓ અથવા ઇન્ટરસેક્સ સ્ટ�ટસના ંઆધાર� 
ભેદભાવ કર�ુ ંશામેલ છે. આ પ્રસ્તાવમા ંકાયદાને આ િવશે વ� ુ
સ્પષ્ટ બનાવ�ુ ં�ચૂવે છે. વ� ુમા�હતી ચચાર્ દસ્તાવેજમા ં�ષૃ્ઠ 23 
પર ઉપલબ્ધ છે. 

ઉશ્ક�રણીજનક ભાષણ �ુ ંછે? 
‘દ્વષે�કુ્ત ભાષણ’ એક વ્યાપક શબ્દ છે �નો ઉપયોગ ઓટ�રોઆ ન્��ુઝલેન્ડના ંકાયદામા ંથતો નથી. તે 
સામાન્ય ર�તે ભાષણ તર�ક� વ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવે છે � સામાન્ય લાક્ષ�ણકતાના આધાર� વ્ય�ક્ત અથવા 
�ૂથ પર �ુમલો કર� છે, ઉદાહરણ તર�ક� વશંીયતા, ધમર્ અથવા લ��ગકતા.  
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ઉપરોક્ત છ પ્રસ્તાવ ખાસ કર�ને ભાષણથી સબંિંધત છે � �ૂથ સામે દ્વષે ઉભો કર� છે. દ્વષેને ભડકાવના�ંુ ભાષણ 
એ અપમાનજનક અથવા ધમક�ભ�ુ� ભાષણ છે � વહ�ચાયેલ લાક્ષ�ણકતાને આધાર� લોકોના �ૂથ (એક વ્ય�ક્ત 
પર િનદ� િશત કરવાને બદલ)ે પ્રત્યે �ુશ્મનાવટ ઉ�ુ ંકર� છે. આથી જ આપણ ે‘ઉશ્ક�રણી વાણી’, ‘દ્વષેને ભડકાવવા’ 
અને ‘ઉશ્ક�રણીની જોગવાઈઓ’ િવશે વાત કર�એ છ�એ.  

આ પ્રસ્તાવ દ્વષે �નુાહના ંઅન્ય પ્રકારો તરફ ધ્યાન નથી આપ�ુ.ં સબંિંધત કામો િવશે વ� ુમા�હતી ક� � આ 
પ્રસ્તાવ હ�ઠળ આવર� લવેામા ંનથી આવી, તે �ષૃ્ઠ 25 પર ચચાર્ દસ્તાવેજમા ંમળ� શક� છે. 

દ્વષેને ભડકાવવાથી �કુસાન થાય છે 
દ્વષેને ભડકાવનાર� વાણીથી ખાસ પ્રકાર�ુ ં�કુસાન થાય છે તે સ�દુાયો પર નકારાત્મક અસર કર� છે � 
લક્ષ્યા�ંકત છે અને �હ�સા તરફ દોર� શક� છે. દ્વષેભાવને ભડકાવ�ુ ંએ ખરાબ સમાજની લાગણી પેદા કર� છે અને 
સામા�જક સમાવેશને પાછળ રાખીને આપણા સમાજને �કુસાન પહ�ચાડ� છે. તે ઓટ�રોઆ ન્��ુઝલેન્ડમા ં
આપણા બધા સ�દુાયો વચ્ચ ેઅિવ�ાસ ફ�લાવી શક� છે અને ભાગલા પડાવી શક� છે.  

દ્વષેભાવને ભડકાવવા િવ�ુદ્ધ રક્ષણમા ં�ધુારો કરવો સલામત સ�દુાયોને પ્રોત્સાહન આપશે અને આ પ્રકારના 
વતર્ન હાિનકારક છે તે �ગે આપણા સમાજના અ�ભપ્રાયને મજ�તૂ બનાવશે.  

�તરરાષ્ટ્ર�ય માનવાિધકાર સિંધઓ હ�ઠળ દ્વષેભાવને ભડકાવવા પર પણ પ્રિતબધંન છે, તેથી કાયદામા ં
ફ�રફાર કરવાથી આપણી �તરરાષ્ટ્ર�ય માનવ અિધકારની જવાબદાર�ઓને �રૂ� કરવામા ંમદદ મળશે. 

વતર્માન કાયદો 
માનવાિધકાર અિધિનયમ 1993 મા ં�નુા�હત જોગવાઈ અને નાગ�રક જોગવાઈ છે. નાગ�રક કાયદાક�ય 
િસસ્ટમ વ્ય�ક્તઓ, સગંઠનો અને ક�ટલાક ક�સોમા ંસ્થાિનક અથવા ક�ન્દ્ર સરકાર વચ્ચેના ખાનગી િવવાદોને પણ 
આવર� લ ેછે. �નુા�હત કાયદાક�ય િસસ્ટમ કાયદાને તોડનારા લોકોને સ� કર�ને વ� ુગભંીર અને હાિનકારક 
વતર્નને ઓળખવા અને પ્રિતબિંધત કરવા�ુ ંકાયર્ કર� છે. 

નાગ�રક જોગવાઈ (િવભાગ 61) હ�ઠળ લે�ખત બાબતનો ઉપયોગ, પ્રકાિશત, પ્રસારણ ક� િવતરણ અથવા આ 
પ્રકારના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવો તે કાયદાની િવ�ુદ્ધ છે: 

1. ધમક� આપવી, ગાળ બોલવી અથવા અપમાનજનક શબ્દો અને 

2. લોકોના રંગ, �િત, અથવા વશંીય અથવા રાષ્ટ્ર�ય �ળૂ પર આધા�રત કોઈપણ �ૂથને �ુશ્મનાવટ 
ભર�લી અથવા દ્વષેભાવને ભડકાવવાની સભંાવના પેદા કરતા હોય. 

�યાર� કોઈ વ્યક્તને એ�ુ ંલાગ ેક� કોઈક વ્ય�ક્તએ તેમની સાથે કંઈક ગેરકાયદ�સર ક�ુ� છે તો તે માનવીય 
અિધકાર પચંમા ંફ�રયાદ કર� શક� છે. 

�નુા�હત જોગવાઈ (કલમ 131) કહ� છે ક� લે�ખત બાબતોને પ્રકાિશત, પ્રસારણ અથવા િવતરણ કર�ને, અથવા 
નીચે આપેલા બધા પ્રકારના ંશબ્દોનો ઉપયોગ કર�ને �િતવાદ� ભેદભાવ ઉભો કરવો તે �નુા�હત �નુો છે: 
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1. ધમક� આપવી, ગાળ બોલવી અથવા અપમાનજનક શબ્દો 

2. �ુશ્મનાવટ અથવા �ુષ્ટ ઇચ્છા સામે ઉ�ે�ત થવાની સભંાવના પેદા કર� તેવા શબ્દો, અથવા રંગ, 
�િત, અથવા વશંીય ક� રાષ્ટ્ર�ય ઉત્પિ�ના આધાર� કોઈપણ �ૂથની િતરસ્કાર અથવા ઉપહાસ કર� તેવા 
શબ્દો 

3. આવી �ુશ્મનાવટ, �ુષ્ટ-ઇચ્છા, િતરસ્કાર અથવા ઉપહાસને ઉ�ે�જત કરવાનો હ��.ુ 

આ �નુાહ માટ� ત્રણ મ�હનાની ક�દની સ� અથવા $7,000 નો દંડ છે. 

અ�ભવ્ય�ક્તની સ્વતતં્રતા �રુ�ક્ષત છે પણ તે અ�કૂ મયાર્દાને 
આિધન છે 
અ�ભવ્ય�ક્તની સ્વતતં્રતા એ આપણા સમાજનો એક પાયાનો આધાર છે, પણ તેનો અથર્ એ નથી ક� લોકો કોઈને 
ગમેતેમ બોલ.ે �બલ ઓફ રાઇટ્સ એક્ટમાનંા તમામ અિધકારો અને સ્વતતં્રતાઓની �મ, અ�ભવ્ય�ક્તની 
સ્વતતં્રતાના અિધકારને કાયદા દ્વારા એવી ર�તે મયાર્�દત કર� શકાય છે ક� �ને �કુ્ત અને લોકશાહ� સમાજમા ં
ન્યાયી ઠ�રવી શકાય. 

વતર્માન ઉશ્ક�રણીની જોગવાઈઓ અ�ભવ્ય�ક્તની સ્વતતં્રતા પર ન્યાયી મયાર્દાની જોગવાઈ કર� છે. તેઓ 
સ�ં�ુલત અ�ભગમ બનાવે છે � સ�ની તીવ્રતા સામેના દ્વષે�ણૂર્ ભાષણની ગભંીરતાને ધ્યાનમા ંલ ેછે. 
ઉશ્ક�રણીની જોગવાઈઓ વાણીને લક્ષ્ય આપે છે, �મા ંઅન્ય લોકો માને છે ક� િવિવધ વશંીય �ૂથોથી બનેલો 
સમાજ અસરકારક ર�તે કાયર્ કર� શકશે નહ�. આ પ્રકારની વાણી લોકોને એક બી�ની િવ�ુદ્ધ કરવા અને 
સ�દુાયો વચ્ચ ે�ુદા પાડવાનો પ્રયત્ન કર� છે. 

કાયદો આ ઉશ્ક�રણીભયાર્ વલણને ગેરકાયદ�સર બનાવે છે કારણ ક� તે માનવાિધકાર અને ઓટ�રોઆ 
ન્��ુઝલેન્ડના લોકશાહ� �લૂ્યો સાથે િવસગંત છે. આ વલણ એ િવચાર પર આધા�રત છે ક� વહ�ચાયેલ 
લાક્ષ�ણકતાને કારણે (�મ ક� વશંીયતા, ધમર્ અથવા લ��ગકતા) લોકોના ક�ટલાક �ૂથો�ુ ં�લૂ્ય અન્ય કરતા ઓ� ં
છે. એવી માન્યતા હોઈ શક� છે ક� આ �ૂથોને સમાન અિધકાર ન હોવા જોઈએ, અને/અથવા �ુદ� �ુદ� ર�તે 
વતર્�ુ ંજોઈએ અને િવશાળ સમાજમાથંી બાકાત રાખ�ુ ંજોઈએ. 

એ ન�ધ�ુ ંઅગત્ય�ુ ંછે ક� આ પ્રસ્તાવ વાણીને �નુા�હત બનાવવા માટ�નો દોર ઘટાડતી નથી ક� મહત્વ�ણૂર્ �દુ્દા 
પર �હ�ર ચચાર્ને અટકાવતી નથી. 

કાયદામા ંપ�રવતર્ન માટ�ના ંઆ પ્રસ્તાવ�ુ ંલક્ષ્ય એ �િુનિ�ત કરવા�ુ ંછે ક� દર�કના અિધકાર �રુ�ક્ષત છે, અને 
દર�ક વ્ય�ક્ત િનભર્યતાથી પોતાને વ્યક્ત કર� શક� છે. 
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કાયદામા ંસમસ્યાની �ન થઇ ગઈ છે 
મતં્રાલયે 2019 મા ંકાયદાની સમીક્ષા હાથ ધર� હતી અને ક�ટલાક �દુ્દાને ઓળખી કાઢ�ા હતા. �ક્રસ્ટચચર્ 
મ�સ્જદ�ન પર 15 માચર્ 2019 ના રોજ થયેલા આતકં� �ુમલાની રોયલ કિમશન ઓફ ઇન્કવાયર�એ પણ �દુ્દા 
ઓળખી કાઢ�ા હતા અને પ�રવતર્ન માટ� �ઝુાવ આપ્યા હતા. 

આ ત્રણ �ખુ્ય �દુ્દા ઓળખાયા હતા: 

1. �નેુગાર જોગવાઈ અને નાગ�રક જોગવાઈઓ બનેંના ંશબ્દ અસ્પષ્ટ છે. રોયલ કિમશને �નુા�હત 
જોગવાઈ માટ� શબ્દો ફર�થી ગોઠવવાનો �ઝુાવ આપ્યો હતો. 

2. વ� ુ�ૂથો ભાષણ દ્વારા અસરગ્રસ્ત છે � વતર્માનમા ં�રુ�ક્ષત કર�લા લોકો કરતા ંદ્વષેને ઉશ્ક�ર� છે. 
જોગવાઈઓમા ંફક્ત �િત, રાષ્ટ્ર�યતા, વશંીયતા અને રંગનો સમાવેશ થાય છે. માનવાિધકાર 
અિધિનયમની કલમ 21 મા ંતે ‘ભેદભાવના પ્રિતબિંધત આધારો’ માથંી આ ફક્ત ચાર છે. 

3. ઇરાદા�વૂર્ક દ્વષેભાવ ભડકાવવાની ગભંીરતાની �લુનામા ંફોજદાર� �નુા માટ�નો દંડ પ્રમાણમા ંઓછો 
છે. 

અમે વતર્માન કાયદા સાથે આ �દુ્દાને ધ્યાનમા ંલેવા છ પ્રસ્તાવ પર તમારો પ્રિતસાદ માગંી રહ્યા છ�એ. 

વૈતાગંી િવચારણાઓની સિંધ 
Te Tiriti o Waitangi - વૈતાગંી સિંધ ઉશ્ક�રણીની જોગવાઈઓ અને માનવાિધકાર કાયદાના ભેદભાવ સામે 
રક્ષણ અને સૈદ્ધાિંતક પ્રસ્તાવને સબંિંધત છે. માઓર� દ્વષે�ણૂર્ ભાષણનો અ�ભુવ કર� શક� છે અને હાલમા ંતે 
'�િત' અથવા 'વશંીય �ળૂ' ના કાયદા હ�ઠળ ઉશ્ક�રણીની જોગવાઈઓ દ્વારા આવર� લવેામા ંઆવ્યા છે. આ 
પ્રસ્તાવમા ંમાઓર� સ�હતના તમામ �ૂથો�ુ ંવ� ુસાર� ર�તે રક્ષણ કરશે, �મણ ેદ્વષેભયાર્ ભાષણનો સામનો 
કરવો પડ� છે. સરંક્ષણ મજ�તૂ કરવામા ંઆવશે �યા ંમાઓર� ભેદભાવના અન્ય પ્રિતબિંધત આધારોથી આવર� 
લેવામા ંઆવશે, ઉદાહરણ તર�ક�, ટાકાટ�ઇુ (માઓર� �મની ઓળખ િવિવધ �િતઓ અને �તીયતા દ્વારા 
થાય છે)ના ંસબંધંમા.ં 

પ્રસ્તાવ પર પ્રિતસાદ માટ� પ્ર�ો 
ચચાર્ દસ્તાવેજમા ંબધા પ્રસ્તાવ િવશેના સામાન્ય પ્ર�ો તેમજ દર�ક પ્રસ્તાવ માટ�ના િવિશષ્ટ પ્ર�ો હોય છે. આ 
પ્ર�ો નીચ ેદશાર્વેલ છે. 

ત્રણ પ્ર�ો ક� �નો ઉપયોગ તમે બધા પ્રસ્તાવ પર તમાર� ર�ૂઆત માટ�ના સકં�તો તર�ક� કર� શકૉ છો: 

• �ુ ંતમને લાગ ેછે ક� આ પ્રસ્તાવથી કોઈ જોખમ અથવા અિનચ્છનીય પ�રણામ થઈ શક� છે અને, જો 
એમ હોય તો, તે �ુ ંછે? 

• �ુ ંકોઈ એવી ર�ત છે ક� આ પ્રસ્તાવ �ધુાર� શકાશે? 
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• �ુ ંઆ પ્રસ્તાવ દ્વારા ર�ૂ કર�લ સમસ્યા કરતા ંવૈતાગંી સિંધમા ંકોઈ બી� સમસ્યા થઈ શક� છે? 

પહ�લા પ્રસ્તાવ િવષે એક પ્ર�: 

• �ુ ંતમે સમંત છો ક� આ ર�તે ઉશ્ક�રણીની જોગવાઈઓને િવસ્�તૃ કરવાથી આ �ૂથો�ુ ંવ� ુસા�ંુ રક્ષણ 
થશે? 

o ક�મ અથવા ક�મ નહ�? 
• તમારા મતે, આ ફ�રફાર દ્વારા કયા �ૂથને �રુ�ક્ષત કરવા જોઈએ? 
• �ુ ંતમે િવચારો છો ક� એવા કોઈ પણ �ૂથ છે ક� �ઓ દ્વષે�ણૂર્ ભાષણનો અ�ભુવ કર� છે � આ 

પ�રવતર્ન દ્વારા �રુ�ક્ષત બનશે નહ�? 

બી� પ્રસ્તાવ િવષે એક પ્ર�: 

• �ુ ંતમે સમંત છો ક� આ ર�તે �નુા�હત જોગવાઈના શબ્દોને બદલવાથી તે સ્પષ્ટ અને સરળ બનશે?  
o ક�મ અથવા ક�મ નહ�?  

• �ુ ંતમને લાગ ેછે ક� આ પ્રસ્તાવ નવા વતર્ન હ�ઠળ ગેરકાયદ�સર હોવા જોઈએ તેવા વતર્નને પકડશે?  

ત્રી� પ્રસ્તાવ િવષે એક પ્ર�: 

• �ુ ંતમને લાગ ેછે ક� આ દંડ �નુાહની ગભંીરતાને યોગ્ય ર�તે પ્રિત�બ��બત કર� છે? 
o ક�મ અથવા ક�મ નહ�? 

• જો તમે અસમંત છો, તો યોગ્ય �લુના તર�ક� કયા �નુાહોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? 

ચોથા પ્રસ્તાવ િવષે એક પ્ર�: 

• �ુ ંતમે આ ભાષાને કલમ 61 (નાગ�રક જોગવાઈ) મા ંબદલવાને સમથર્ન આપો છો? 
o ક�મ અથવા ક�મ નહ�? 

• �ુ ંતમે િવચારો છો ક� નાગ�રક જોગવાઈના વતર્માન શબ્દોના કોઈપણ અન્ય ભાગોને બદલવા 
જોઈએ?  

પાચંમા ંપ્રસ્તાવ િવષે એક પ્ર�: 

• �ુ ંતમે કલમ 61મા ંભેદભાવ રાખવા માટ� ઉશ્ક�રણી પર પ્રિતબધં કરવાને ટ�કો આપો છો? 
o ક�મ અથવા ક�મ નહ�?  

છઠા પ્રસ્તાવ િવષે એક પ્ર�: 

• �ુ ંતમે માનો છો ક� આ પ�રભાષા યોગ્ય છે? 
• �ુ ંતમને લાગ ેછે ક� આ પ્રસ્તાવમા ંએવા �ૂથોને �રૂતા પ્રમાણમા ંઆવર� લેવામા ંઆવ્યા છે ક� �ને 

માનવાિધકાર અિધિનયમ હ�ઠળ ભેદભાવથી �રુ�ક્ષત રાખવા જોઈએ? 
• �ુ ંતમે ધ્યાનમા ંલો છોક� આ પ્રસ્તાવ, ટાકાટ�ઇુ સ�હત, સાસં્�ૃિતક �પે િવિશષ્ટ �લ�ગ ઓળખને યોગ્ય 

ર�તે �રુ�ક્ષત કર� છે? 
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જો તમે દ્વષે�ણૂર્ વાણી અથવા વતર્નનો અ�ભુવ કર� રહ્યા ંછો 
તો તમે �ુ ંકર� શકો છો 
જો તમને લાગ ેક� તમાર� �રુક્ષા જોખમમા ંછે, તો �ૃપા કર�ને પોલીસને સપંકર્ કરો. જો કોઈ ઈમ�ન્સી હોય, તો 
111 પર કૉલ કરો. જો તમને અત્યાર� જોખમ નથી, તો 105 પર કૉલ કરો. 

�મુન રાઇટ્સ કિમશન કઈ ર�તે મદદ કર� શક� છે તે િવશેની મા�હતી માટ�, આ �ુઓ: 

https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/ 

વશંીય સતામણી િવશેની મા�હતી માટ�: 

https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/). 

ઓનલાઇન થતી અભદ્ર ભાષાના ંઉપયોગ માટ�: https://www.netsafe.org.nz/  

જો તમે કોઈની સાથે પોતાની ભાવના િવષે વાત કરવા માગંતા હોવ, તો �ૃપા કર�ને 1737 પર કૉલ કરો 
અથવા મેસેજ મોકલો.  

વ� ુમા�હતી 
તમે સ�ંણૂર્ ચચાર્ દસ્તાવેજ અહ� વાચંી શકો છો:  

www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination 

વ� ુમા�હતીTe Tāhū o Te Ture – ન્યાય મતં્રાલયની આ વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે: 

www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination 

https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/
https://www.netsafe.org.nz/
http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
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