Seorang warga
Negara Ethiopia
yang bernama "B"
pada bulan februari
tahun 2008, disalah
satu restoran didaerah
itaewon tidak diijinkan
masuk oleh karyawan
restorannya dikarenakan
dia adalah seorang warga
Negara afrika. Kemudian si "B"
ini melaporkan masalah diskriminasi
yang ia alami ini kepada komisi HAM Korea. Pihak komisi HAM
mengatakan bahwa masalah diskriminasi ras atau Negara sangat
jarang sekali terjadi ditempat kerja, meskipun dengan alasan
demi keamanan para pelanggan ataupun demi alasan
perlindungan terhadap minat dan daya tarik pembeli, tetapi
dengan membuat orang lain merasa dilecehkan ataupun dengan
jalan melarang sebagian orang untuk masuk seperti yang dialami
oleh orang afrika ini, karena itu pihak Komisi HAM Korea
mendalami masalah ini. Hasilnya diketahui bahwa tindakan
diskriminasi terhadap seseorang yang berkaitan dengan usaha
perdagangan adalah merupakan pelanggaran, dan negara korea
juga tergabung dalam Perjanjian Internasional tentang anti
diskriminasi sehingga tempat usaha yang melanggar tersebut
ditegur oleh komisi HAM untuk merubah peraturannya.

Bapak "C" pemilik dari sebuah perusahaan,
Beberapa kali melihat petugas imigrasi masuk keperusahaannya
tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan melakukan penangkapan
paksa terhadap para pekerja asing ilegal diperusahaannya. Lalu
dia mengirimkan surat teguran kepada pihak Komisi Nasional
HAM di korea, dengan harapan agar hal ini tidak terjadi lagi
dikemudian hari.
Pada bulan Desember tahun 2005, pihak komisi HAM menerima
surat teguran dari bapak "C" dan merokemandasikannya kepada
pihak kementrian hukum supaya membuat suatu peraturan
dasar yang resmi untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi lagi.

Konsultasi ~ Cara untuk mengadukan
Telepon :

tanpa kode wilayah ke nomor

1331

Alamat pos / Kunjungan :
서울
Seoul

04551 서울시 중구 삼일대로 340 나라키움 저동빌딩 11층
Lantai 11, gedung Narakium Jeo-dong, 340, Samil-daero, Jung-gu,
Seoul, Korea, 04551
※ Disediakan penterjemahan bahasa inggris dan lainnya

부산
Busan

47606 부산광역시 연제구 중앙대로 1000 국민연금회관 7층
Lantai 7, 1000 Jungangdae-ro, Yeonje-gu, Busan, Korea, 47606
/ Telepon : 051-710-9710

광주
Gwangju

61476 광주시 동구 금남로 154-1 아모레퍼시픽빌딩 5층
Lantai 5, gedung Amorepacipic,154-1, Geumnam-ro, Dong-gu,
Gwangju, Korea, 61476 / Telepon : 062-710-9710

대구
Daegu

41939 대구광역시 중구 국채보상로 648 호수빌딩 16층
Lantai 16, gedung Hosu, 648, Gukchebosang-ro,Jung-gu, Daegu,
Korea, 41939 / Telepon : 053-212-7000

대전
Daejeon

35262 대전광역시 서구 문정로 48번길 30 KT탄방타워 13층
Lantai 13, gedung KT Tanbang-tower, 30, Munjung-ro 48 Beon-gil,
Seo-gu, Daejeon, Korea, 35262 / Telepon : 042-472-9038

Seorang wanita keturunan china-korea yang
bernama ibu "A" menggugat pasangannya yang

Webpage : www.humanrights.go.kr
Fax :
02) 2125-9811~2
E-mail :
hoso@humanrights.go.kr
※Kebutuhan didalam Penjara - fasilitas ruang tahanan bagi orang yang
dipenjara, anda bisa melaporkannya kepada petugas dari komisi HAM yang
datang berkunjung, dan jika ada fasilitas yang perlu diperbaiki ataupun
ditambahkan. Silakan mendaftarkan hal ini kepada kami. Sehingga tim
pemeriksa akan segera mungkin datang untuk memeriksa kebenarannya.

Seorang pendatang
dari Rusia yang bernama "D"
pada bulan september tahun 2002 meminta bantuan
kemanusiaan agar bisa dilepaskan dari deportasi secara paksa.
"Dia berkelahi dengan orang korea yang mabuk karena tangan
istrinya ditarik secara paksa oleh orang tersebut. Meskipun dia
harus dirawat selama 3 bulan, akan tetapi dikarenakan dia
adalah pekerja ilegal, maka pihak imigrasi berencana untuk
mendeportasi dia secara paksa. Dia berkata bahwa Pastornya
telah membantu melaporkan masalah ini kepada Komisi Hak
Azasi manusia di Korea sehingga dia bisa tetap untuk terus
bekerja di korea.

Peta

Meskipun wajah berbeda, tetapi punya Hak yang sama.
Semua orang adalah berharga.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea

berkewarganegaraan korea karena tidak mengurusi rumah
tangga dengan baik dan menghilang tanpa kabar. Hubungan
pernikahannya pun tidak bisa dilanjutkan lagi dan pada saat
sedang dalam proses menggugat cerai dia pun tertangkap razia
imigrasi untuk dideportasi, akan tetapi pada bulan mei tahun
2004 dia pun mengajukan bantuan kepada Komisi Hak Azasi
Manusia di Korea. Kemudian pihak pengadilan memutuskan
bahwa dia menang atas kasus tuntutannya karena suaminya
yang bersalah dan pengadilanpun mengijinkan perceraian
dilakukan. Dalam kasus ini, pihak Komisi HAM melihat bahwa
akibat kesalahan pihak suami tersebutlah yang mengakibatkan
wanita ini menjadi ilegal pada tahun 2004, dan karena itulah
pihak komisi memberikan surat teguran kepada menteri
kehakiman korea.

Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Adalah

Perlindungan hak apa saja yang diberikan oleh
pihak komisi?

Kunjungi langsung Komite Hak Asasi Nasional

Hukum dan Institusi, serta kebijakan
pemerintah dianjurkan untuk di perbaiki.

● Institusi terdekat yang menangani masalah HAM

● Melindungi dan menyelesaikan masalah pelanggaran
HAM

Mengenai kebebasan di ruang tahanan, orang yang berada di fasilitas
tahanan dapat langsung melapor ke Komite Hak Asasi Manusia. Mengenal
fasilitas penampungan, saat melapor ke
Komite Hak Asasi Manusia Nasional, disediakan tempat yang nyaman untuk
menulis pernyataam, Bila telah diselidiki dan ditemukan hal yang merugikan,
melalui Departemen Perlindungan HAM dapat dikenakan sanksi.

Kebijakan mengenai para pekerja asing ataupun sistem mengenai
pemakaian pekerja asing akan dirubah, termasuk juga sistem yang akan
dikembangkan lebih baik lagi yang berkaitan dengan sistem kedatangan
dan keimigrasian, dan juga perbaikan sistem bagi para pengungsi,
peraturan mengenai keluarga multi budaya, peraturan mengenai
pernikahan internasional, karena itu pihak komisi Hak Azasi Manusia di
Korea menganjurkan agar dilakukan perbaikan pada setiap kebijakan
yang berkaitan dengan para pendatang asing yang menetap di korea.
Untuk itu pihak Komisi HAM Korea melakukan survei penyelidikan
terhadap para pekerja asing, pendatang yang menikah, anak-anak dari
keluarga pendatang asing, para pengungsi, dan lainnya untuk
mengetahui permasalahan seputar pelanggaran HAM yang terjadi, dan
hal ini dilakukan bersama-sama dengan para ahli dan juga dengan
mengadakan berbagai diskusi secara langsung.

Jika seseorang mendapatkan perlakuan yang tidak Semestinya
seperti diskriminasi atau pelanggaran HAM, dan juga bila ada saksi
yang mengetahui kejadian yang sebenarnya juga dapat
melaporkannya ke Komite Hak Asasi
Nasional terdekat.

Jika anda menjadi korban pelanggaran HAM, segera laporkan kepada
pihak komisi. Pihak komisi hak asasi manusia memiliki otoritas untuk
melakukan penyelidikan pada organisasi milik pemerintah, organisasi
swasta, segala tempat usaha, pihak militer, pengadilan, sekolah,
penjara dan juga tempat perlindungan.

● Tidak dipungut biaya
Komite hak asasi manusia memberikan konsultasi dan
Menyelesaikan masalah dengan proses legal dan tidak
Dikenakan biaya sedikit pun.

● Melaporkan kasus diskriminasi kepada pihak Komisi
Pihak komisi akan segera menyelidiki setiap perlakuan yang tidak wajar
atau diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin, usia, latar belakang
pendidikan, ras, status pernikahan, catatan kesehatan, dll. Pihak komisi
juga banyak menangani masalah kasus pelanggaran seksual.

Penanganan
Masalah

Konsultasi

Menuliskan
laporan

Pemeriksaan

Pembahasan

Segeralah minta bantuan pertolongan
Pihak komisi dapat segera mengambil tindakan darurat pada saat
melakukan penyelidikan atau bahkan jika tidak mendapatkan keluhan, jika
kasusnya menunjukan pelanggaran HAM yang serius dan berkelanjutan.
Pada kasus seperti itu, pihak komisi akan menyediakan makanan, pakaian,
dan perawatan kesehatan kepada mereka yang membutuhkan, dan
memindahkan mereka yang berada didalam penjara atau tempat kurungan
menuju lokasi alternatif, atau mengambil tindakan dengan cara
mengeluarkan petugas dari pekerjaannya dilayanan sipil.

Keputusan
dan Rekomendasi

Kasus Selesai

Pendidikan HAM bagi keluarga multi budaya
dan kerja sama internasional mengenai
perlindungan HAM sedang dijalankan.
Untuk mengembangkan hak azasi manusia terhadap para pendatang
asing yang tinggal di korea, maka pengetahuan dan kesadaran akan
kehidupan bermasyarakat dan budaya sangatlah diperlukan. Dengan itu
pihak Komisi HAM Korea mengadakan program pendidikan terhadap
para pegawai pemerintahan di lembaga keimigrasian dan keluarga multi
budaya, para pegawai pemerintahan yang membantu tugas-tugas yang
berkaitan dengan orang asing, para majikan yang mempekerjakan
pekerja asing dan lainnya. Lalu melalui film yang berjudul "Seandainya
Kamu Menjadi Saya" yang dibuat oleh komisi HAM Korea untuk
memberikan kesadaran akan besarnya diskriminasi yang terjadi dalam
masyarakat kita saat ini.
Setiap tahunnya pihak komisi HAM korea juga bekerjasama dengan
para organisasi kemanusiaan lainnya untuk mengadakan kegiatan
promosi HAM, seperti halnya pertemuan Hak Azasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerjasama dengan organisasi
kemanusiaan Asia untuk mencari tahu penyelesaian masalah dan cara
perbaikan HAM secara bersama-sama.

