இத்திட்டப்பணி குறித்த ஓர் அறிமுகம்
Behind the Wire என்பது கடந்த 23 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆஸ்திமேலியக்
கட்டாயத் தடுப்புக்காவலல அனுபவித்துள்ள ஆண்கள், பபண்கள் ேற்றும்
குழந்லதகளின் கலதகலள ஆவணப்படுத்துகின்ற ஒரு வாய்போழியாக வேலாற்லறப்
பதிவுபெய்யும் திட்டோகும். கட்டாயத் தடுப்புக்காவலில் வாழ்ந்துள்ள ேக்களின்
உண்லே நிலலலயப் பகிர்ந்துபகாள்வதன் மூலம் அது குறித்த பபாதுேக்களின்
புாிதல்களுக்கு ஒரு புதிய கண்மணாட்டத்லத வழங்குவதற்கு இத்திட்டம் மநாக்கம்
பகாண்டுள்ளது.
தற்மபாது தடுப்புக்காவலில் லவக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் ேற்றும் முன்னர்
தடுப்புக்காவலில் லவக்கப்பட்டிருந்தவர்கள் உடனான விாிவான மநர்காணல்களின்
வாயிலாக, கலதபொல்லிகளின் (தங்கள் கலதகலள விவாிப்பவர்கள்) வேலாறுகள்,
ஆஸ்திமேலியாவில் அலடக்கலம் நாடும் அவர்களின் அனுபவங்கள் ேற்றும் கட்டாயத்
தடுப்புக்காவல் குறித்த விாிவான உண்லே நிலல ஆகியவற்லற நாங்கள் பதிவு
பெய்கிமறாம். கலதபொல்லிகளுடன் பணிபுாிந்து, இந்த மநர்காணல்கள் இலக்கிய
வழக்கிலான குறுங்கலதகள் வடிவத்தில் மநேடியாகக் கலத கூறுவலதப் மபான்று
திருத்தப்படுகின்றன.
இந்தக் கலதகளின் வாயிலாக, பாதிப்பில் உள்ள ேனித இனங்களின் ேீள்திறலன
பவளிப்படுத்துவதற்கு, ெட்டத்லத ேதிக்காதவர்கள் ேற்றும் ெட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து
பெல்பவர்கள் ஆகிமயாாின் பெயலுக்கு அப்பால், புகலிடம் மகாருதல் ேற்றும் கட்டாயத்
தடுப்புக்காவலில் உள்ள வாழ்க்லக ஆகியவற்றின் உண்லேயான ேற்றும்
துல்லியோன நிலலலேலயப் படம்பிடித்துக் காண்பிப்பதற்கு நாங்கள் நம்பிக்லக
பகாண்டிருக்கிமறாம். அகதிகள் பிேச்ெலனகள் குறித்த பபாது விவாதங்களில்,
விவாதத்தின் லேயோக அாிதாகமவ எடுத்துலேக்கப்படுகின்ற புகலிடம்
மகாருபவர்களின் குேல்கள், முகங்கள் ேற்றும் கண்மணாட்டங்கள் ஆகியவற்லறச்
மெர்ப்பதற்கு நாங்கள் விலழகிமறாம்.
Behind the Wire திட்டப்பணி வாயிலாகச் மெகாிக்கப்படும் கலதகள் இலணயத்திலும்
அச்ெிலும் பவளியிடப்படுகின்றன ேற்றும் பிற அங்காடிகளால் ேறுபிேசுேம்
பெய்யப்படுகின்றன. பின்வரும் இலணயத்தளத்தில் கலதகலள வாெியுங்கள் ேற்றும்
கூடுதல் விவேங்கலள அறிந்துபகாள்ளுங்கள்: www.behindthewire.org.au
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பங்மகற்பாளர்களுக்கு:
நீங்கமளா அல்லது உங்களுக்குத் பதாிந்த யாமேனும் ஒருவமோ கட்டாயத்
தடுப்புக்காவலல அனுபவித்துள்ளீர்கள் என்றால், மேலும் Behind the Wire
திட்டப்பணியில் பங்மகற்க விரும்புகிறீர்கள் என்றால், தயவுபெய்து எங்கலள
contact@behindthewire.org.au என்ற ேின்னஞ்ெல் முகவாியில்
பதாடர்புபகாள்ளுங்கள்.
பின்வரும் விாிவான அனுபவங்கலளக் பகாண்ட கலதபொல்லிகளுடன்
பணிபுாிவதற்கு நாங்கள் ஆர்வோக இருக்கிமறாம்: பவவ்மவறு வயதினர்,
பாலினங்கள், பிறந்த நாடு, தடுப்புக்காவலில் லவக்கப்பட்ட இடங்கள் (உள்நாடு
ேற்றும் பவளிநாடு) ேற்றும் தடுப்புக்காவலில் லவக்கப்பட்ட காலகட்டங்கள் (அதாவது
1990களில் இருந்து தற்மபாது வலே தடுப்புக்காவலில் உள்ள காலகட்டம்).
ஒவ்பவாரு தனிநபர் கலதபொல்லிகலளயும் அவர்களின் கலதலயயும்
பகௌேவப்படுத்துவது குறித்து எங்கள் பெயல்முலற கவனம் பெலுத்துகிறது.
எங்களுலடய மநர்காணல்கள் ஒரு உறுதியான ேற்றும் பவளிப்பலடயான அறபநறி
ொர்ந்த கட்டலேப்பிற்கு ஏற்ப நடத்தப்படுகின்றன என்பலதயும், கலதபொல்லிகள்
அறிந்தளிக்கப்பட்ட ஒப்புதலுடன் தங்களுலடய கலதலயக் கூறுவதற்கான
விருப்பத்துடன் பங்மகற்கிறார்கள் என்பலதயும் நாங்கள் உறுதிபெய்கிமறாம். ஒரு
கலதபொல்லி கூறும் அவருலடய கலதயுடன் பதாடர்பிருக்கக்கூடிய ஏமதனும் ெட்ட
அல்லது பாதுகாப்புக் கவலலகள் ஏமதனும் மநர்காணல் நலடபபறுவதற்கு முன்னர்
விவாதிக்கப்பட்டு, ேதிப்பீடு பெய்யப்படுகின்றன.
மநர்காணல்கள் ஒரு பதாடர்ச்ெியான பெயல்முலறயாக இருக்கும் - யாமேனும் ஒருவலே
ஒருமுலற ேட்டும் ெந்தித்து அவருடனான உலேயாடல்களில் இருந்து அவருலடய
கலதலயப் “பிாித்பதடுப்பதற்குப்” பதிலாக, ொத்தியப்படும் மபாபதல்லாம் அவருடன்
பல பின்பதாடர் மநர்காணல்கலள மேற்பகாள்ள நாங்கள் முயற்ெி பெய்கிமறாம்.
மநர்காணல் அதிகாாிகளாக, நாங்கள் திறந்த-முலன பதில்கலள வேவலழக்கின்ற
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திறந்த-முலனக் மகள்விகலளக் மகட்பதற்கும், கலதபொல்லிகள் தாங்கள்
ஆதேவளிக்கப்படுவதாக உணர்ந்து, தங்களுலடய கலதகலளப் பயேின்றி
பகிர்ந்துபகாள்வதற்கான ஒரு நம்பிக்லகலய அவர்களிடம் உருவாக்குவதற்கும்
வலியுறுத்தப்படுகிமறாம். நாங்கள் கலதபொல்லிகளுடன் ஒரு நம்பகோன
உறவுமுலறலய வளர்த்துக்பகாள்வதற்கும், இத்திட்டப்பணி பெயல்முலறயில்
கலதபொல்லிகளின் நண்பர்கள், வழக்குலேஞர்கள் ேற்றும் ஆதேவு வலலயலேப்பு
ஆகிமயாலே உள்ளடக்குவதற்கும் குறிக்மகாள் பகாண்டிருக்கிமறாம்.
தங்களின் பபயருக்குப் பதிலாக புலனப்பபயர்கலளத் தழுவிக்பகாள்வதற்கும்,
தங்களுலடய அலடயாளத்லதப் பாதுகாப்பதற்கான ேற்ற நடவடிக்லகள்
எடுப்பதற்கும் ேற்றும் தங்கள் கலத எப்மபாது பிேசுாிக்கப்பட மவண்டும் என்பது
குறித்த இறுதி முடிலவ எடுப்பதற்கும் கலதபொல்லிர்கள் அனுேதிக்கப்படுகின்றனர்.
இந்த நடவடிக்லககளில் உள்ளடங்குவன:


கலதபொல்லிகள் எங்களுடன் மபெிக்பகாண்டிருந்தாலும் கூட, ஒரு
புலனப்பபயலேப் பயன்படுத்துதல்;



கலதபொல்லிகள் தங்கள் தாய் நாட்டிற்குச் பெல்வதற்கான காேணங்கள் குறித்த
ஏமதனும் தகவல்கலள அல்லது தங்களுலடய அகதி மகாேல் ேீது தாக்கத்லத
ஏற்படுத்தக்கூடிய பிற தகவல்கலளத் பதாிவிக்காேல் இருப்பதற்குத்
மதர்ந்பதடுத்தல்.



கலதபொல்லியின் கலதயில் உள்ள அலடயாளம் அறியத்தக்க விவேங்கலள
நீக்குதல் அல்லது ோற்றுதல்;



கலதபொல்லி இப்மபாது எங்களிடம் மபசுதல், ஆனால் தனக்கு நிேந்தேோன
குடியிருப்பு அல்லது குடியுாிலே கிலடக்கும் வலே கலதலயக் காப்பகப்படுத்தக்
மகாருதல்;



பிேசுாிக்கப்படும் கலதயில் ஏமதனும் விவேங்கலளச் மெர்ப்பது குறித்த இறுதி
ஒப்புதல்.

எங்கலளப் பற்றி
Behind the Wire திட்டப்பணியானது, André Dao, Sienna Merope, Michael Green,
Angelica Neville ேற்றும் Dana Affleck ஆகிமயாோல், Right Now ேற்றும் Voice of
Witness ஆகிய அலேப்புகளிடேிருந்து அலேப்புாீதியான ஆதேவுடன்
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ஒருங்கிலணக்கப்படுகிறது. contact@behindthewire.org.au என்ற ேின்னஞ்ெல்
முகவாியில் எங்கலளத் பதாடர்புபகாள்ளுங்கள்
Behind the Wire திட்டப்பணியானது தனது ஹூேன் லேட்ஸ் இன்பனாமவஷன்
ஃபண்ட் வாயிலாக Amnesty International Australia என்ற அலேப்பிடேிருந்து
ஆதேலவப் பபற்றுள்ளது.
André Dao அவர்கள் புலனவு ேற்றும் அபுலனவு எழுத்தாளர் ேற்றும் Right Now
அலேப்பின் பபாதுப் பதிப்பாெிாியர் ஆவார்.
Sienna Merope அவர்கள் ேனித உாிலேகளுக்கான வழக்குலேஞர், வழக்கறிஞர்
ேற்றும் எழுத்தாளர். இவர் தற்ெேயம் லஹத்தியில் உள்ள Institute for Justice and
Democracy உடனான Bertha Foundation -இல் உறுப்பினோன உள்ளார். இவர்
பாஸ்டன் ேற்றும் மபார்ட்-ஆவ்-பிாின்ஸ் ஆகியவற்றுக்கு இலடயிலான பகுதிலய
அடிப்பலடயாகக் பகாண்டவர்.
Michael Green அவர்கள் பேல்பர்னில் ஒரு ொர்பிலா பத்திாிக்லகயாளோக உள்ளார்.
Angelica Neville அவர்கள் Vasudhara Foundation -இல் ஒரு இலணயாளியாகவும், ஒரு
ொர்பிலா எழுத்தாளோகவும் உள்ளார். இவர் தனது முதுநிலலப் பட்டப்
படிப்புகளுக்காக, ஆக்ஸ்மபார்டு பல்கலலக்கழகத்தில் பலவந்தப்படுத்திய குடிமயற்றக்
பகாள்லகயில் நிபுணத்துவம் பபற்றவர்.
Dana Affleck அவர்கள் Road to Refuge -இன் அடிப்பலட இயக்குநர். இவர் ெட்டம்
படிக்கிறார். மேலும், இவர் Asylum Seeker Resource Centre -இன் இலளயர்
ஏற்பாட்டாளர்.
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