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வெறுப்புணர்வுக் குற்றம் 
என்றறால் என்ன?

வெறுப்புணர்வுக் குற்றம் என்பது ஒரு தனிந்பரின 
குணாதிசயங்களுக்கு எதிரா்கப் ்பார்படசமா்க, 
முழுமமயா்கவொ அல்லது ்பகுதியா்கவொ 
உநதப்்படடு வமறவ்காள்ளப்்படும் ஒரு குற்றம் ஆகும். 
நியூயார்க் மாநி்லச் சட்டததின்படி, ஒரு சம்்பெதமத 
வெறுப்புணர்வுக் குற்றம் என ெம்கப்்படுததுெதறகு 
அஙகு அடிப்்பம்டயா்கவெ ஒரு குற்றம் நி்கழநதிருக்்க 
வெண்டும். இதன அர்ததம் எனனவென்றால, முத்லில 
அஙகு ஒரு குற்றம் ந்டநதிருப்்பமத அதி்காரி்கள 
உறுதிப்்படுதத வெண்டும். குற்றமானது ்பார்படசமா்க 
உநதப்்படடு ந்டநதிருப்்பதா்க உறுதி வசயயப்்பட்டால, 
்பி்றகு அசல குற்றச்சாடடு்டன வெறுப்புணர்வுக் 
குற்றததிற்கான குற்றச்சாடடு்களும் வசர்க்்கப்்ப்ட்லாம்.

எநத ஒரு குற்றமும் அதனால ்பாதிக்்கப்்படு்பெரி்டம் 
ஒரு எதிர்மம்றயானத தாக்்கதமத 
ஏற்படுதது்கி்றது மறறும் வெறுப்புணர்வுக் 
குற்றங்கள ்பாதிக்்கப்்பட்டெமர ஆழமா்கவும், 
உணர்வுப்பூர்ெமா்கவும் ்பாதிக்்கி்றது மறறும் 
இதன ்பாதிப்பு அதி்கமானது - ்பாதிக்்கப்்பட்டெமரப் 
வ்பான்ற குணாதிசயங்கம்ளக் வ்காண்்ட 
மற்றெர்்களுக்கு இது ஒரு ்பயதமதயும், சமூ்கததில 
அமமதியினமமமயயும் ஏற்படுதது்கி்றது, 
எனவெ தான இதறகு கூடுதல தண்்டமன்கள 
ெழங்கப்்படு்கின்றன. ்ப்லெம்கயான அடிப்்பம்டயான 
குற்றங்கள இஙகு உள்ளன, அமெ ்பார்படசமான 
வநாக்்கதது்டன வமறவ்காள்ளப்்படும் வ்பாது 
அமெ வெறுப்புணர்ொல நி்கழநத குற்றங்க்ளா்க 
்கருதப்்படு்கின்றன, அெற்றில உ்டல ரீதியா்கத 
தாக்குெது, ொயொர்தமத்க்ளால அச்சுறுததுெது, 
வ்காளம்ளயடிப்்பது, திருடுெது மறறும் வ்பாதுச்சுெரில 
எழுதுெது மறறும் ்ப்டங்கள ெமரெது வ்பான்ற 
உ்டமம்கம்ளச் வசதம் வசயெது வ்பான்றமெ 
உள்ள்டஙகும்.

துனபுறுததும், எரிச்சலூடடும், அச்சுறுததும் அல்லது 
எச்சரிக்ம்க வசயயும் வநாக்்கதது்டன - ெர்லாறறு 
ரீதியா்க வெறுப்புணர்ெின வெ்ளிப்்பாடு்க்ளா்க 
்கருதப்்படும் - ஒரு ஸெஸதி்கா அல்லது தூக்குக் 
்கயிறம்ற யாவரனும் ஒருெர் வெ்ளிப்்பம்டயா்க 
மற்றெர்்கள ்பார்மெயில ்படும்்படியா்க மெததால 
அெர் மீது வமாசமான துனபுறுததுதல வதா்டர்்பான 
குற்றமும் சுமததப்்படும் எனறு நியூயார்க் சட்டம் 
கு்றிப்்பா்கத வதரிெிக்்கி்றது. 

ஒரு குற்றம் ்பார்படசமா்க தூண்்டப்்பட்டதா என்பமதத 
தீர்மானிக்்க, நியூயார்க் சட்டம் ்பினெரும் கு்றிப்பு்கம்ளக் 
்கருததில வ்காள்கி்றது:

வெறுப்புணர்ெறால் நிகழும் 
குற்றஙகளுக்கறா்ன உதறாரணஙகள் 

நியூயறார்க்கின வெறுப்புணர்வுக் 
குற்றததிறகறா்ன சட்டததின கீழ் எநதக் 
குழுக்கள் அஙகீகரிக்கப்்படடிருக்கின்ற்ன?  

அடிப்்பட்டயறா்ன குற்றம் நிகழெில்டலை 
எ்னில் என்ன வசயய வெண்டும்?

்பறார்படசமறா்ன சம்்பெஙகளின 
உதறாரணஙகள்

இரயி்லில ஒரு ்பயணி, “ஓரின வசர்க்ம்கயா்ளர்்கம்ள நான 
வெறுக்்கிவ்றன” எனறு கூறு்கி்றார் வமலும் ம்க்கம்ளக் 
வ்கார்ததுக்வ்காண்டு இருக்கும் ஓர் ஓரினச் வசர்க்ம்க 
வ�ாடிமய அடிக்்க வ்பாெதா்கப் ்பயமுறுதது்கி்றார்.

ஒரு ்பதினம ெயது குழுெினர் ஒரு ்கடடி்டச் சுெரில 
ஸெஸதி்கா சினனதமத ெமர்கி்றார்்கள அல்லது ஒரு 
மரததில தூக்குக் ்கயிறம்றத வதாங்க ெிடு்கி்றார்்கள. 

ெழியில வசனறு வ்காண்டிருக்கும் ஒரு ந்பர் மற்ற 
ஒருெரின மு்கததில எச்சில துப்்பி, “ஆசியர்்கள நீங்கள 
தான வ்காவரானா மெரமைப் ்பரப்பு்கி்றரீ்்கள!” எனறு 
சததம் வ்பாடு்கி்றார்.

• இனம் அல்லது 
நி்றம் 

• மதம் 
அல்லது மத 
நம்டமும்ற்கள

• ்பரம்்பமர 
அல்லது 
பூர்ெ்ீகம்

• ்பா்லினம்

• ்பா்லியல 
நாட்டம் 

• ்பா்லின 
அம்டயா்ளம் 
அல்லது 
வெ்ளிப்்பாடு

• உ்டல ஊனம்

• ெயது 

அடிப்்பம்டயான ஒரு குற்றம் நி்கழெிலம்ல என்றாலும் 
்பார்படசம் மறறும் வெறுப்புணர்வு ்காரணமா்கவும் 
ஒருெர் ்பாதிக்்கப்்ப்டக்கூடும். உங்கள அம்டயா்ளததின 
அடிப்்பம்டயில ஒருெர் ொய ொர்தமத்க்ளால 
உங்கம்ளத துனபுறுததும் வ்பாது அல்லது உங்க்ளி்டம் 
்பாகு்பாடு ்காடடும் வ்பாது, அநதச் சம்்பெததில உ்டல 
ரீதியான தாக்குதல, தாக்்கப்்படுெதற்கான அச்சுறுததல 
அல்லது வ்பாருள வசதம் எதுவும் நம்டவ்ப்றெிலம்ல 
என்றவ்பாதிலும் அநதச் சம்்பெம் ்பார்படசமான 
சம்்பெம் எனவ்ற ்கருதப்்படு்கி்றது.

்பார்படசமான சம்்பெங்கள ்பாகு்பாடு 
்காட்டப்்படுெதற்கான உதாரணங்க்ளா்க தீெிரமானக் 
்கண்வணாட்டததில எடுததுக்வ்காள்ளப்்படு்கின்றன, 
ஆனால அமெ குற்றச் வசயல்க்ளா்க இருக்்க 
வெண்டும் என்ற அெசியம் இலம்ல. சி்ல ்பார்படசமான 
சம்்பெங்கள, அரசியல அமமப்்பின வ்பச்சுரிமமச் 
சட்டததின அடிப்்பம்டயில ்பாது்காக்்கப்்ப்டக்கூடும். 
நியூயார்க் ந்கரததில மற்ற சம்்பெங்களுக்கு NYC 
மனித உரிமம சட்டததின ்ீகழ சிெில அ்பராதங்கள 
ெிதிக்்கப்்ப்ட்லாம், அமத NYC மனித உரிமம்கள 
ஆமணயம் நிர்ெ்கிக்்கி்றது.

ஒரு வதருெில ்லததீன இன மனிதர் 
ஒருெருக்கு அரு்கில ந்டநது வசலலும் 
யாவரனும் ஒருெர், அெமரப் ்பார்தது “நான 
வமக்ைிக்வ்கா நாடடினமர வெறுக்்கிவ்றன”, 
வமலும் “நீங்கள உங்கள நாடடிறகுத திரும்்ப 
வசலலுங்கள!” எனச் சததம் வ்பாடு்கி்றார். 

ஒரு ்பதினம ெயது குழுெினர் ்பதினம ெயதில 
இருக்கும் ஒரு ்கறுப்்பின ந்பமர “N” என்ற 
ொர்தமதமய ்பயன்படுததி அமழக்்கின்றனர். 

தம்லப்்பாம்க அணிநது ெரும் ஒரு 
ொடிக்ம்கயா்ளமர ்பார்தது ஓர் உணெ்க 
உரிமமயா்ளர், “முஸலீம்்கள இஙகு 
ெரவெற்கப்்படுெதிலம்ல” எனறு கூறு்கி்றார். 



...நறான என்ன வசயய 
வெண்டும்?

என்ன ந்டநதது?

்பறார்படசமறா்ன 
சம்்பெம்

வெறுப்புணர்வுக் 
குற்றம்

நீங்கள ஓர் ஆப்்பவரட்டரு்டன இமனக்்கப்்படுெரீ்்கள, அெர் உங்க்ளி்டம் 
ெிெரங்கம்ள வ்கடடு, ெிசாரமண வசயய ்காெலதும்றமய அனுப்்ப 
வெண்டுமா என்பமத முடிவு வசயொர். வமாழி சார்நத உதெி்கள 
்கிம்டக்்கப்வ்பறு்கின்றன மறறும் உங்க்ளது குடியுரிமம நிம்ல 

்பற்றியக் வ்களெி உங்க்ளி்டம் வ்கட்கப்்ப்டமாட்டாது.

நறான என்ன வசயய வெண்டும்?

311 என்ற இ்லக்்கதமத 
அமழதது “மனித உரிமம்கள” 
எனறு வசால்ல வெண்டும் 

அல்லது CCHR -இன 
இமணயத்ளததிலஉள்ள 
்பாகு்பாடு ்காட்டப்்படுதல 

வதா்டர்்பான அ்றிக்ம்கமயப் 
பூர்ததி வசயய வெண்டும்.

911 என்ற இ்லக்்கதமத 
அமழதது 

“வெறுப்புணர்வுக் 
குற்றம்” எனறு வசால்ல 
வெண்டும் அல்லது 
உளளூர் ்காெல 

நிம்லயதமத அமழக்்க 
வெண்டும்

அடுதது என்ன ந்டக்கும்?

CCHR ஊழியரு்டன நீங்கள 
இமணக்்கப்்படுெரீ்்கள, அெர் உங்கள 
பு்காமர ெிசாரிப்்பார் அல்லது ஒரு 

பு்காமரத தாக்்கல வசயய உங்களுக்கு 
உதெி வசயொர்

ஸெஸதிகறா வ்பறான்ற வெறுப்புணர்வுச் 
சின்னஙகள் அல்லைது வெறுப்புணர்வு 
ெறார்தடதகள் உள்ள்டஙகிய 
சுெவரழுததுக்கடள அல்லைது ்ப்டஙகடள 
நறான ்பறார்க்க வநர்நதறால்? 
நியூயார்க்்கில வ்பாதுச் சுெற்றில ெமரெது அல்லது 
எழுதுெது குற்றமாகும். வமலும் அநதப் ்ப்டததில 
அல்லது எழுததுக்்க்ளில வெறுப்புணர்வு ொர்தமத்கள 
அல்லது வெறுப்புணர்வுச் சினனங்கள இருநதால அது 
வெறுப்புணர்வுக் குற்றமா்கக் ்கருதப்்படும். ஸெஸதி்கா 
மறறும் தூக்குக் ்கயிறு்கள ஆ்கியமெ மி்கவும் 
வ்பாதுொ்கப் ்பயன்படுததப்்படும் வெறுப்புணர்வுச் 
சினனங்கள ஆகும்.

வ்பாதுச் சுெற்றில வெறுப்புணர்வு ொர்தமத்கள 
அல்லது வெறுப்புணர்வுச் சினனங்கம்ள நீங்கள 
்பார்க்்க வநர்நதால, 911 என்ற எண்மண அமழதது 
“வெறுப்புணர்வுக் குற்றம்” எனறு வதரிெியுங்கள. 
அநத ொர்தமத்கம்ள அல்லது சினனங்கம்ள ஒரு 
பும்கப்்ப்டமா்க எடுதது சட்ட அம்லாக்்கததும்றக்கு 
அனுப்்பினால உதெியா்க இருக்கும்.

ெிளக்கு கம்்பததில் வெள்டளயி்ன 
வமலைறாதிக்கக் குழுடெ ஊக்குெிக்கும் 
ஸடிக்கர்கடள அல்லைது துண்டுப் 
்பிரசுரஙகடள நறான ்பறார்க்க வநர்நதறால்?
ஸடிக்்கர்்கள, துண்டுப் ்பிரசுரங்கள மறறும் 
சுெவராடடி்கள முதல சட்டததிருததததால 
்பாது்காக்்கப்்படடிருநதாலும் கூ்ட மறறும் அமெ 
வெறுப்புணர்வுக் குற்றங்க்ளா்கக் ்கருதப்்ப்டாெிட்டாலும் 
கூ்ட, ்பார்படசமான அல்லது வெறுப்புணர்வுச் வசயதி்கள 
கு்றிதது பு்கார்ளிப்்பது முக்்கியமானதாகும். 
அநதத துண்டுப் ்பிரசுரங்க்ளில ஸெஸதி்கா அல்லது 
தூக்குக்்கயிறு வ்பான்ற கு்றிப்்பிட்ட ்ப்டங்கள இ்டம் 
வ்பற்றிருநதால, அநதத துண்டுப் ்பிரசுரங்கம்ள 
ெினிவயா்கம் வசயத ந்பர்்க்ளின குற்றங்கள 
அதி்கரிக்்கக்கூடும் மறறும் அது கு்றிதது நீங்கள உளளூர் 
அலுெ்ல்கததில பு்கார் வசயய வெண்டும்.

்பறார்படசமறா்ன கருததுக்கடளத 
வதரிெிதது எனட்ன யறாரறாெது உ்டல் 
ரீதியறாகவும் துனபுறுததி்னறால்?
வதா்டாமல உ்டல ரீதியா்கத துனபுறுததினாலும் 
அது குற்றமா்கக் ்கருதப்்படு்கி்றது. யாவரனும் ஒருெர் 
்பார்படசமான ்கருததுக்்கம்ளத வதரிெிப்்பவதாடு உ்டல 
ரீதியா்கவும் துனபுறுததினால, அமத உ்டனடியா்க 
வெறுப்புணர்வுக் குற்றமா்க ெம்கப்்படுதத்லாம். 
யாவரனும் ஒருெர் ஒரு ந்பமர உ்டல ரீதியா்கத 
தாக்குெதறகு முனபு “உனது ஆசிய மு்கததில ஒரு 
குதது ெி்டப்வ்பா்கிவ்றன” எனறு சததம் வ்பாட்டால, அது 
ஒரு வெறுப்புணர்வுக் குற்றமா்க ்கருதப்்ப்டக்கூடும் 
மறறும் அநதச் சம்்பெம் கு்றிதது நீங்கள 911 என்ற 
எண்மண அமழதது ்காெலதும்றயி்டம் பு்கார் அ்ளிக்்க 
வெண்டும் அல்லது உளளூர் அலுெ்ல்கததிறகுச் வசனறு 
அது கு்றிததுப் பு்கார் அ்ளிக்்க வெண்டும்.

யறாவரனும் ஒருெர் எ்னது அட்டயறாளதடத 
கு்றிதது ெறாய ெறார்தடதகளறால் எனட்னத 
துனபுறுததுகி்றறார், ஆ்னறால் அெர் எனட்ன 
அச்சுறுததவெறா அல்லைது வதறா்டவெறா 
இல்டலை...
உங்கள இனம், நாடடினம், மதம், ்பா்லினம், ்பா்லியல 
நாட்டம், அல்லது ்பா்லின அம்டயா்ளம், உ்டல 
ஊனம் அல்லது வெறு ஏவதனும் ்பாது்காக்்கப்்பட்ட 
ெம்கப்்பாடு்கள ்காரணமா்க ்பாகு்பாடு ்காட்டப்்படு்கி்றது 
எனறு ்கருதக்கூடிய ெம்கயில உங்கம்ள ஒருெர் 
துனபுறுததினால, நீங்கள 311 என்ற எண்மண அமழதது 
“மனித உரிமம” எனறு வசால்ல வெண்டும் அல்லது 
NYC மனித உரிமம ஆமணயதமத (CCHR) அமழதது 
்பார்படசமா்க ந்டததப்்பட்ட சம்்பெதமதப் ்பற்றி பு்கார் 
வசயய வெண்டும்.

துனபுறுதத்லானது ்பாகு்பாடடின அடிப்்பம்டயி்லானது 
எனவ்றா அல்லது உங்கள அம்டயா்ளததின 
அடிப்்பம்டயில வமறவ்காள்ளப்்பட்டது எனவ்றா 
உங்களுக்கு நிச்சயமா்கத வதரியெிலம்ல என்றாலும், 
நீங்கள CCHR -ஐ அமழக்்க்லாம் அல்லது அதறகு 
மினனஞசல அனுப்்ப்லாம். உங்கள உரிமம்கம்ளப் 
புரிநதுவ்காள்ளவும், ஒரு பு்காமரத தாக்்கல வசயயவும் 
அெர்்கள உங்களுக்கு உதெி வசயொர்்கள.

வெறுப்புணர்ெறால் நிகழ்நத ஒரு 
குற்றதடதவயறா அல்லைது ஒரு 
்பறார்படசமறா்ன சம்்பெதடதவயறா நறான 
அனு்பெிதவத்னறா எனறு எ்னக்கு 
நிச்சயமறாகத வதரியெில்டலை எ்னில்?
உங்கம்ள யாராெது உ்டல ரீதியா்கத தாக்்கினாவ்லா 
அல்லது தாக்்கப்வ்பாெதா்க மிரடடினாவ்லா, நீங்கள 911 
என்ற எண்மண அமழக்்க வெண்டும். உங்களுக்கு எநத 
எண்மண அமழக்்க வெண்டும் எனறு வதரியெிலம்ல 
என்றால, நீங்கள 311 அல்லது 911 என்ற எண்மணவயா 
அல்லது இமெயிரண்ம்டயுவம அமழக்்க்லாம். 
நீங்கள 311 அல்லது 911 ஆ்கிய இரண்டு எண்்க்ளில எநத 
எண்மண அமழததாலும் உங்கள பு்கார் உரிய இ்டததிறகு 
அனுப்்பப்்படும். சம்்பெம் கு்றிதது பு்கார் வசயெது தான 
முக்்கியம், எநத எண்மணப் ்பயன்படுதது்கிவ்றாம் என்பது 
முக்்கியமிலம்ல.

2

https://www1.nyc.gov/site/cchr/about/report-discrimination.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/about/report-discrimination.page

