ஸ்காட்லாந்தி

ள்ள தன்பால் உட

ற ைடப் ெபண்கள்

(ெலஸ்பியன்), ஓாினச்ேசர்க்ைகயாளர், இ பா னத்தவர் மற் ம்
தி நங்ைக (LGBT) அகதிக

க்கான அறி ைர
LGBT – Tamil

ஏப்ரல் 2011
நாங்கள் ேவற் ைமைய மதிக்கிேறாம் ேம
கண்ணியத் ட

ம் மாியாைத ட

ரதி ஷ்டவசமாக, சிலர் தங்க

ம் அைனத்

தனிநபர்கைள ம் ந நிைலைம ட

ம் நடத் கிேறாம்.

ைடய பா யல்

ைறயினாேலா அல்ல

பா னம் காரணமாகேவா (பா ன அைடயாளம்) பாகுபா
நீங்கள் ஒ

தன்பால் உட

அவர்கள் அைடயாளப்ப த்தப்ப ம்

மற் ம்/ அல்ல

ெதால்ைலயால் அவதிப்ப கின்றனர்.

ற ைடப் ெபண் (ெலஸ்பியன்), ஓாினச்ேசர்க்ைகயாளர், இ பா னத்தவர், அல்ல

தி நங்ைக (LGBT) என்பதால், அத்தைகய பாரபட்சம், ெதால்ைல அல்ல
அ ப்பைடயில்

ம்,

இடரால்

ன் ற்றால் ேம

.ேக-வில் க டம் ேகார வி ம்பினால், நீங்கள் உதவி, ஆேலாசைன அல்ல

ெபறலாம் என்கிற தகவல்கைள இச்சிற்ேற

உங்க

ம் இந்த

ெசய்திகைள எங்கு

க்கு அளிக்கிற .

1951 அகதிகள் சாசனம் கூ வதாவ :

'எவேர

ம் ஒ

நபர் - இனம், மதம், நாட் ாிைம, குறிப்பிட்டேதார் ச கக்கு வில் உ ப் த் வம் அல்ல

அரசியல் க த்

காரணமாக

ன்

அந்நாட் ன் பா காப்ைபப் ெபற
சமீபகாலம் வைர

த்தப்ப ேவாம் என்கிற உ தியான அச்சத்தின் காரணமாக அல்ல
யாதவராகேவா தன்

.ேக-வில் க டம் ேகா ம்ெபா ட் , தன்பால் உட

ஓாினச்ேசர்க்ைகயாளர், இ பா னத்தவர் அல்ல
கட்டைளவிதிகேளா
அன்

ற ைடப் ெபண்கள் (ெலஸ்பியன்),

தி நங்ைகயர் (LGBT) ஆகிேயார்க

தாங்கள் ெபா ந் பவர் என்பைத நி பிப்ப

க னமாக இ ந்

க்கு ேமற்கூறப்பட் ள்ள
வந்த . ஜூைல 7, 2010

ஒ மனதான உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப் (தீர்மானம்) – HJ (ஈரான்) மற் ம் HT (ேகம ன்) எதிர் உள் ைறச் ெசயலர்

(2010) UKSC 31 - மக்கள் தம
அ

ைடய ெசாந்த நாட் ற்கு ெவளிேய இ ப்பவர்'

பா யல்

ைறயின் காரணமாக

வலகத்தினால் பா காப் அளிக்கப்பட ேவண் யவர்கள் என்

யரங்கைள ேநர யாகக் ெகாணர்வதில்ைல என்றா
இைணயதளத்தில் இத்தீர்ப்பின்

ன்

த்தைல அ

பவித்தால் அவர்கள் உள் ைற

கண்டறிந்த . இத்தீர்மானம் தி நங்ைகயர் ப ம்

ம் உபேயாகமாக இ க்கக்கூ ம்.

த் தகவல்கள் கிைடக்கின்றன.

http://www.supremecourt.gov.uk/docs/UKSC_2009_0054_Judgment.pdf

.ேக. உச்சநீதிமன்றத்தின்

உச்சநீதிமன்றத்தின் இத்தீர்ப் தன்பால் உட

ற ைடப்ெபண்கள் (ெலஸ்பியன்), ஓாினச்ேசர்க்ைகயாளர்,

இ பா னத்தவர் மற் ம் தி நங்ைகயர்க்கு (LGBT) உணர்த் வ
நீங்கள் உங்கள

பா யல்

ைறயினாேலா அல்ல

என்ன?

நீங்கள் அைடயாளம் காட்டப்ப ம் பா னத்தின் (பா ன

அைடயாளம்) காரணமாகேவா பா காப் ேகா கிறீர்கள் என்றால், இப்ெபா
தீர்ப் வழிச் சட்டம் உங்க
நீக்கப்பட் விட்டா
ெகாள்வ

ம் ஒ

பயன் தரக்கூ ய

க்கு உள்ள . இந்த அ ப்பைடயில் க டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதில் உள்ள தைடகள்

ம்,

.ேக-வில் உங்க

க்கு க டம் நிச்சயமாக வழங்கப்ப ம் என ஆகா

என்பைத கவனத்தில்

க்கியமாகும்.

நீதிமன்றம் க டம் ேகா ம் ஓாினச் ேசர்க்ைகயாளர் மற் ம் தன்பால் உட
ஆகிேயார் தம

ெசாந்த நாட் ல் தங்கள

பா யல்

ைடய ெசாந்த நாட் ற்குத் தி ம்பிச் ெசன்

ேசர்க்ைகயாளர், இ பா னத்தவர் அல்ல
இ க்கலாம் என்

உள் ைற அ

20 ேம 2010 அன்

ற ைட ெபண்கள் (ெலஸ்பியன்)

ைறைய மைறத் க் ெகாண் , ெதாந்தர களில் இ ந்

தங்கைளக் காத் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என எதிர்பார்க்க
உங்க

ேம

யா

நீங்கள் ஒ

என்

தீர்ப்பளித்த . இத்தீர்மானம், நீங்கள்

தன்பால் உட

ற ைடப் ெபண், ஓாினச்

தி நங்ைக என்கிற உண்ைம நிைலைய மைறத்திட்டால் பா காப்பாக

வலகம் வாதா வைத ேம

ெவளியான, தற்ேபாைதய

ம் க னமானதாக ஆக்குகிற .

.ேக. அரசாங்கத்தின்

ைமயான கூட்

ஒப்பந்தம், கீழ்க்கா

ம்

கூற்ைற உள்ளடக்குகிற :

'அவர்கள

பா யல்

ைற அல்ல

பா ன அைடயாளம் காரணமாக சிைறத்தண்டைன, சித்திரவைத அல்ல

க்குத்தண்டைன ஆகிய நீ பிக்கப்பட்ட அபாயங்களில் ெகாண்
நா கைளவிட்

நி த் கிற காரணத்தால், குறிப்பிட்ட

ெவளிேயற ேவண் ய அவசிய ள்ள க டம் ேகா ேவாைர நாட்ைட விட்

ெவளிேயற் வைத

நாங்கள் நி த்தி ேவாம்.”
நான் ஒ

தன்பால் உட

ற ைடப் ெபண் (ெலஸ்பியன்), ஓாினச் ேசர்க்ைகயாளர், இ பா னத்தவர் அல்ல

தி நங்ைகயாக (LGBT) இ ந்
ன்

த்தைல அ

நீங்கள் உங்க
அ

என

நாட் ல் என

பா யல்

ைற அல்ல

பா ன அைடயாளம் காரணமாக

பவித்தி ந்தால் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?

ைடய பா யல்

ைற அல்ல

பா ன அைடயாளத்தின் அ ப்பைடயில்

ன்

த்தைல

பவித்தி ந்தால், நீங்கள் ெசய்ய ேவண் ய :
•

உள் ைற அ

வலகத்திடம் வாய்ப் கிைடக்கும் ேபா

க னமானதாக இ ந்தா
ேகள்விக்குாியாகலாம். ேம
ெசய்யலாம்.

உடன யாக ெசால் விட ேவண் ம். இ

ம், நீங்கள் அவர்களிடம் ெசால்லாமல் இ ந்தால், உங்கள
ம் இ

உங்க

நம்பகத்தன்ைம

ைடய க டக் ேகாாிக்ைகயின் ெவற்றிைய க ைமயாக பாதிக்கச்

•

இைத எங்க

ைடய ேநர் ப்பணியாளர்களில் ஒ வர், மற்ெறா
ைடய சட்டப்பிரதிநிதி ேபான்ற நம்பகமான ஒ

அகதி நி வனத்தி

ள்ள ஆேலாசகர் ஒ வர்

அல்ல

உங்க

உங்க

ைடய ஆேலாசகர் உத வதற்காகேவ இ க்கிறார் மற் ம் அவர்களிடம் ெசால்வ

நம்பகமானைவேய. அவர்கள் உங்க

ஆேலாசக டன் பகிர்ந் ெகாள்

ங்கள்,

அைனத் ம்

க்கு உதவக் கூ ய மற்ற ெதாழில் ெநறிஞர்கைள ம் அைடயாளம

காட் வர்.
•

தன்பால் உட

ற ைடப் ெபண் (ெலஸ்பியன்), ஓாினச் ேசர்க்ைகயாளர், இ பா னத்தவர் அல்ல

தி நங்ைகயர் (LGBT) ஆகிேயாைரப் பற்றிய நன்கு அறிந்த ஒ
ேதர்ந்ெத ங்கள். அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் அ
சட்டத்ைத அறிந்தவரா என்பைத உ தி ெசய்

சட்டப்பிரதிநிதிையக் கண் பி

ங்கள் அல்ல

பவமற்றவர்கள் என்றால், ேமேல ேகா ட்ட தீர்ப் வழிச்

ெகாள்

ங்கள்.

எனக்கு யார் உதவக்கூ ம்?
அகதிகள்
ஸ்காட்லாந்
உட

கைமகள் மற் ம் தன்னார்வப் பிாி க் கு க்கள்
அகதி மன்றம், மற் ம் பிற தன்னார்வப் பிாி க் கு க்கள் ேபான்ற அகதிகள்

ற ைடப் ெபண் (ெலஸ்பியன்), ஓாினச் ேசர்க்ைகயாளர், இ பா னத்தவர் அல்ல

அைமப் கள் உள்ளிட்டைவ - உங்க
கூ ம். இ

சட்ட, ஆேராக்கிய, அல்ல

பாரபட்சம் அல்ல

ேவற் ைமயால்

ட் க்கு யி ப்பிேலா, இைவ உங்க

கைமகள், - தன்பால்
தி நங்ைகயர் (LGBT)

க்குத் ேதைவயான தகவல்கைள ம் ஆதரைவ ம் நீங்கள் கண்டறிய உதவக்
ச

கக் கு க்கைள நீங்கள் அ

க உத வைத உள்ளடக்கலாம். நீங்கள்

ன் ற்றால் கூட, உதாரணமாக, உங்களின் தங்குமிடத்திேலா
க்கு உதவக் கூ ம்.

இம் கைமகள் மற் ம் கு க்கள் உங்கள

அந்தரங்கத்ைத மதிப்பைவயாகும். நீங்கள் அவர்களிடம் ஒத் க்

ெகாண்டாேலெயாழிய எவாிட ம் உங்கள

விவரங்கள் கலந் ைரயாடப்பட மாட்டா . நீங்கள் யா டனாவ

ெதாைலேபசியில் ேபசுவதில் அதிக ெசௗகாியமாக உணர்ந்தால், ெதாைலேபசி உைரெபயர்ப் ச் ேசைவைய ம் நீங்கள்
ேகாரலாம்.
இதர பய

ள்ள இைணயதளங்களின் பட் யல் :

Equality Network
சமத் வ வைலயைமப்
www.equality-network.org/Equality/website.nsf/home?OpenForm
LGBT Youth Scotland
LGBT

த் ஸ்காட்லாந்
www.lgbtyouth.org.uk

Stonewall Scotland
ஸ்ேடான்வால் ஸ்காட்லாந்
www.stonewall.org.uk/scotland
Scottish Transgender Alliance
ஸ்காட் ஸ்

ரான்ஸ்ெஜன்டர் அைலயன்ஸ்

http://www.scottishtrans.org/
UK Lesbian and Gay Immigration Group
.ேக- தன்பால் உட

ற ைடப்ெபண்கள் மற் ம் ஓாினச்ேசர்க்ைகயாளர் கு

ைழ க் கு

32-36 Loman Street, London, SE1 0EH
ெதாைலேபசி: 0207 922 7811
http://www.uklgig.org.uk/asylum.htm

ெதால்ைலெகா ப்பைத ெதாிவித்தல்
தன்பால் உட

ற ைடப் ெபண், ஓாினச் ேசர்க்ைகயாளர், இ பா னத்தவர் அல்ல

தி நங்ைகயர் (LGBT)

ஆகிேயா க்கு ஆதரவளிப்பதில் காவல் ைற ம் மிக ம் உதவிகரமாக உள்ள . அவர்கள
அ

LGBT இைணப்

வல டன் நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ள விைழயலாம்.

உங்களால் காவல் ைறயிடம் ேநர யாகப் ேபச இயலாவிட்டாேலா அல்ல
நீங்கள் ெதாியப்ப த் வதற்கு, நம்பகத்திற்குாிய ரகசியமான
ெகாள்ளலாம். இ

ஸ்காட்லாந்

ன்றாவ

உங்க

நபர் திட்டத்ைத உபேயாகப்ப த்திக்

அகதிகள் மன்றம் (0800 085 6087) ேபான்ற

தன்னார்வலர் ஒ வாிடம் நீங்கள் ெதாிவிக்க அ

க்கு வி ப்பமில்லாவிட்டாேலா

கைம ஒன்றி

ள்ள பயிற்சி ெபற்ற

மதிக்கிற . அந்நபர் நீங்கள் அளிக்கின்ற அைனத்

விவரங்கைள ம்

ெபற் க் ெகாள்வார். பிறகு நீங்கள் காவல் ைற விசாரைண ெசய்வதற்கு வி ம் கிறீர்களா என்பைத நீங்கள்
ேதர்ந்ெத க்கலாம்.

