
அைனவ�க்�மான நியாயம், வாய்ப்�, 
மற்�ம் ��ப்பத்ேதர்� ஆ�யவற்�ன் 
அ�ப்பைட�ல் ஆஸ்�ேர�ய ச�கம் 
நி�வப்பட்�ள்ள�. ஆண்க�க்�ம் 
ெபண்க�க்�ம் இைட�லான 
சமத்�வத்ைத நாங்கள் ம�க்�ேறாம், 
அத்�டன் வன்�ைற���ந்� ��பட்� 
வாழ அைனவ�க்�ம் உரிைம உண்�.  
பா�ன சமத்�வத்ைத அைடவ�, 
ெபண்க�க்� எ�ரான வன்�ைறையத் 
த�க்கக்��ம். ச�பத்�ய 
தசாப்தங்களில், பா�ன சமத்�வத்ைத 
அைடவ�ல் ஆஸ்�ேர�யா 
��ப்�டத்தக்க �ன்ேனற்றம் 
அைடந்�ள்ள�. 

ஆஸ்�ேர�யா�ல் பா�ன சமத்�வம் 
�ட்�, ��ம்ப, மற்�ம் பா�யல் வன்�ைறகைள (DFSV) 
த�க்க உத�ம் வைக�ல், தனிநபரக்ள், ��ம்பங்கள், 
ச�கங்கள், பணி�டங்கள், வணிகங்கள், மற்�ம் மத 
��க்க�டன் இைணந்� ெசயற்பட்� ஆஸ்�ேர�ய 
மற்�ம் ெதன் ஆஸ்�ேர�ய அரசாங்கங்கள் மரியாைத 
மற்�ம் சமத்�வ கலாசச்ாரங்கைள உ�வாக்��ன்றன. 

ெபண்க�க்� வாக்�ரிைம வழங்�ய�ல் ெதன் 
ஆஸ்�ேர�யா ஆஸ்�ேர�யா�ேலேய �தல் 
இடத்ைத�ம், உல�ல் நான்காவ� இடத்ைத�ம் 
��த்த�. அத்�டன், ெபண்கள் பாரா�மன்றத்�ற்காக 
நிற்க�ம், தைலவரக்ளாக�ம் ��ெவ�ப்பவரக்ளாக�ம் 
நம� ச�தாயத்ைத வ�வைமப்ப�ல் பங்ேகற்க�ம் 
வாய்ப்பளித்த உல�ன் �தல் இடமாக�ம் �கழ்�ற�. 

ஆஸ்�ேர�ய மற்�ம் ெதற்� ஆஸ்�ேர�ய சட்டங்கள், 
வாய்ப்�ன் சமத்�வத்ைத ஊக்��க்�ன்றன, 
பா�பாடை்டத் த�க்�ன்றன, தவறாக ம�ப்��ம் 
கண்ேணாட்டத்ைத ஊக்��ப்ப�ல்ைல, ேம�ம் நம� 
ெபா�, ெபா�ளாதார மற்�ம் ச�க வாழ்க்ைக�ல் 
மக்கள் பங்ேகற்க உத��ன்றன. பா�யல் பா�பா� 
மற்�ம் பா�யல் �ன்��த்தல்களி��ந்� 
ெபண்க�க்� சட்டரீ�யான பா�காப்ைப�ம் அைவ 
வழங்��ள்ளன. 

இந்தச ்சட்டங்களால், ெபண்க�க்� �ன்வ�ம் உரிைமகள் 
உள்ளன: 

• தங்கள் ெசாந்த வ�மானத்ைத ஈட்�, அைதத் தம�
கட்�ப்பாட்�ல் ைவத்��ப்பதன் �லம் நி� ரீ�யாக
�யா�னமாக இ�த்தல்;

• எந்தப் பணி��ம் ேவைல �ரிதல்;

• ெபற்ேறார ்��ப்� ஊ�யம் ேபான்ற உரிைமகள்
�லம், பராமரிப்�க் கடைமக�டன் ேவைலைய�ம்
சமநிைலயாக சமாளித்தல்; மற்�ம்

• பா�யல் பா�பா� மற்�ம் �ன்��த்தல்களி��ந்�
��பட்� வாழ்தல்.

ஆஸ்�ேர�யா�ல் அைனவ�க்�ம் சமமாகப் 
பங்களிக்க�ம் பங்ேகற்க�ம் உரிைம உண்�. ெபண்கள், 
ெதா�ல் ரீ�யாக அைனத்�ப் ப��களி�ம் 
பங்ேகற்�றாரக்ள். அத்�டன், மற்ைறய ெபண்கள் மற்�ம் 
���கைள�ம் ெபா�ளாதார வ��ட்டைல அைடயத் 
�ண்��றாரக்ள். 

தைலவரக்ளாக�ம் ��ெவ�ப்பவரக்ளாக�ம் தம� 
�றைன அைடய ெபண்க�க்� உத�வ�ம் பா�ன 
சமத்�வத்ைத அைடவதற்� �க �க்�யம். ெதன் 
ஆஸ்�ேர�ய அரசாங்கம் எ�த்�க்காட்டாக, அதன் 
வாரியங்கள் மற்�ம் ��க்களில் 50 சத�த ெபண்களின் 
�ர�நி�த்�வத்ைதப் ேபணிவ��ற�. 

ஆஸ்�ேர�யா ��வ�ம் ெபண்களின் �ைளயாட்� 
ரீ�யான சாதைனகள் ெகாண்டாடப்ப��ன்றன. ேம�ம், 
ெபண்களின் �ைளயாட்�ன் �கழ் ெதாடரந்்� அ�கரித்� 
வ��ற�, ��ப்பாக உயர�க்� AFLW (ெபண் 
�ைளயாட்� �ரரக்�க்கான ஆஸ்�ேர�ய ���ைறக் 
கால்பந்�) அ��கப்ப�த்தப்பட்ட���ந்�. 

இந்த உரிைமகள் மற்�ம் எ�ரப்ாரப்்�கள் 
ஆஸ்�ேர�யா�ல் வா�ம் அைனவ�க்�ம் ெபா�ந்�ம். 
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பா�ன சமத்�வ�ன்ைம மற்�ம் �ட்�, ��ம்ப, 
மற்�ம் பா�யல் வன்�ைற (DFSV) 

பல பா�பாடான மற்�ம் �ங்� �ைள�க்�ம் 
நம்�க்ைககள், DFSV-க்� பங்களிப்பதாக 
ஆராய்ச�்கள் �ட்�க்காட்��ன்றன: 

• ஆண்க�க்�ம் ெபண்க�க்�ம் இைட�லான 
சமத்�வ�ன்ைம; 

• ஆண்கள் மற்�ம் ெபண்களின் பணிகள் பற்�ய 
எ�ரப்ாரப்்�கள் மற்�ம் நிைலயான 
�ந்தைனகள்; மற்�ம் 

• ெபண்கள் �தான ஆண்களின் வன்�ைறைய 
மன்னிக்�ம் ச�க அ���ைறகள். 

 
ெபண்கள் தம� உற�களி�ம் ச�கத்��ம் 
�ைறவான கண்ணியத்�ட�ம் மரியாைத�ட�ம் 
நடாத்தப்ப�வதற்� இவ்வாறான நம்�க்ைககள் 
வ�வ�க்�ம். 

இந்த நம்�க்ைகக�க்� சவால் ��வ�ம் மற்�ம் 
அத�டன் ெதாடர�்ைடய நடத்ைதகைள மாற்�வ�ம், 
பா�ன சமத்�வத்ைத அைடவதற்�ம் DFSV-ையக் 
�ைறப்பதற்�ம் �க்�யமானைவயா�ம்.  

என்னால் என்ன ெசய்ய ���ம்? 
ெபண்க�க்� எ�ரான வன்�ைறைய ஆதரிக்�ம் 
அ���ைறகள், நம்�க்ைககள், மற்�ம் நடத்ைதகளாவன 
கற்�க் ெகாள்ளப்ப��ன்றன. ஆனால், அைவ சவால் 
ெசய்யப்பட ேவண்�ம், அத்�டன் அைவ 
மாற்றப்படக்��யைவ. 

தனிநபரக்�ம் ச�கங்க�ம் �ங்� �ைள�க்�ம் 
நம்�க்ைகக�க்� சவால் ���ன்றனர.் அத்�டன், 
�ன்வ�வனவற்�ன் �லம், ெபா�த்தமற்ற மற்�ம் தவறான 
நடத்ைதகைளத் த�க்க நடவ�க்ைக எ�த்� வ��ன்றனர:் 

• ஆண்க�க்�ம் ெபண்க�க்�ம் இைட�லான 
மரியாைதைய ஊக்��க்�ம் �யற்�களில் ஈ�ப�தல்; 

• சமத்�வத்ைத�ம் மரியாைதைய�ம் ஊக்��க்�ம் 
நடவ�க்ைககைள எ�த்தல்; 

• DFSV பற்�ய ��ப்�ணரை்வ உ�வாக்�தல்; 

• DFSV பற்�க் கலந்�ைரயாடல்; மற்�ம் 

• DFSV-ையத் த�ப்பதற்கான தங்கள் ேவைலைய 
வ�ப்ப�த்த, �டட்ாண்ைமகைள உ�வாக்�தல் மற்�ம் 
மாற்றத்�ற்காக வா��தல். 

நம் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் இ�ல் ஒ� பங்� உண்�. 
ஒன்றாக நாம் DFSV-ஐத் த�க்க உதவலாம். 

 

இ�, DFSV-ஐக் ��த்�ள்ள 4 உண்ைமத் தாள்களில் ஒன்றா�ம். பா�ன சமத�்வம் மற்�ம் மரியாைதைய 
ேமம்ப�த்�வ� பற்� ேம�ம் அ�ய, உண்ைமத் தாள் 4-ஐப் பாரக்்க�ம். DFSV-ஐ இனங்கா�தல் மற்�ம் 
அதற்�ப் ப�லளித்தல் பற்�ய ��தல் தகவல்கள், உண்ைமத் தாள்கள் 1 மற்�ம் 2-ல் �ைடக்�ன்றன.  
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