
AM HIỂU
Thù ghét không bao giờ được chấp nhận.
Sẽ không bao giờ được chấp nhận những việc như:
• quấy rối trên xe lửa vì lý do chủng tộc
• bị cha đánh vì bạn là người đồng tính
• bị hăm dọa cưỡng bức tấn công tình dục trên phương tiện truyền thông xã 

hội vì bạn là phái phụ nữ

Tất cả những trải nghiệm này đều gây tổn thương. Tất cả những trải nghiệm 
này có thể là tội thù ghét ở NSW.

Tội thù ghét là gì?
Tội thù ghét là:
• hành vi hoặc lời nói vi phạm luật hình sự
• nguyên nhân là do thành kiến hoặc thù ghét đối với bạn vì con người của 

bạn
• điều này bao gồm thành kiến hoặc thù ghét đối với bạn vì lý do chủng tộc, 

tôn giáo, sắc tộc/quốc gia sinh trưởng, tính dục, khuyết tật, bản sắc giới 
tính, giới tính, tuổi tác, tình trạng bị HIV/AIDS, liên giới tính hoặc vì bạn là 
người vô gia cư

Bất kỳ tội phạm nào mà nguyên nhân là do thành kiến hoặc thù hận đều có thể 
là tội thù ghét. Tội thù ghét có thể là đối với một con người hoặc tài sản.

Ví dụ về tội thù ghét bao gồm khi một người:
• phá hoại đền thờ Hồi giáo vì họ có thành kiến với người theo đạo 

Hồi 
• sử dụng ngôn ngữ xúc phạm đối với người già vì họ thù ghét 

người già
• sử dụng diễn đàn trực tuyến để công khai xúi giục bạo lực đối với 

người Do Thái vì họ có thành kiến với người Do Thái

Tội thù ghét có thể xảy ra bất cứ nơi nào – trên phương tiện chuyên chở 
công cộng, trên đường phố, ở nhà, trực tuyến hoặc tại nơi làm việc. Tội 
thù ghét có thể gây ra bởi một người lạ hoặc người nào đó bạn biết.

Bạn có thể hành động đối chống lại tội thù ghét. Tại NSW, bạn có thể 
trình báo sự việc với cảnh sát. Hoặc bạn có thể trình báo tội thù ghét 
với một tổ chức cộng đồng hay nhân quyền.

Hãy tìm hiểu thêm về tội thù ghét trong phần pháp lý 
của chúng tôi hatecrime.com.au
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