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Информационна справка

Жалби съгласно Закона за расовата
дискриминация
Какво представлява Законът за расовата дискриминация?
Законът за расовата дискриминация от 1975 г. (Федеративен) (RDA) определя, че е
в разрез със закона да се отнасят несправедливо към Вас поради Вашата раса, цвят
на кожата, потекло, национален или етнически произход или статут на имигрант.
Той също така поставя расовата омраза в разрез със закона.

Кога може да се използва този закон?
Можете да използвате RDA, за да получите справедливо отношение в много области
на обществения живот:
•

Заетост – намиране на работа, правила и условия за работа, обучение,
повишение, уволнение.

•

Образование – обучение в частно или държавно училище, колеж или
университет.

•

Жилищно настаняване – наемане или закупуване на къща или апартамент.

•

Получаване или използване на услуги — като банкови или застрахователни
услуги, услуги, предоставяни от правителствени ведомства, транспортни или
телекомуникационни услуги, професионални услуги като тези, предоставяни от
адвокати, лекари или занаятчии, услуги, предоставяни от ресторанти, магазини
или места за развлечения.

•

Достъп до обществени места – като паркове, правителствени офиси,
ресторанти, хотели или търговски центрове.

Какво представлява расовата дискриминация?
Расова дискриминация има тогава, когато към дадено лице се отнасят по-малко
благоприятно отколкото към друго лице в подобна ситуация поради неговата раса,
цвят, потекло, национален или етнически произход или статут на имигрант. Например,
би било „пряка дискриминация“, ако агент по недвижими имоти откаже да даде под
наем жилище на дадено лице, тъй като то е с определен расов произход или цвят на
кожата.
Расова дискриминация е налице също когато съществува правило или политика, която
е една и съща за всички, но има несправедлив ефект върху хора от определена раса,
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цвят на кожата, потекло, национален или етнически произход или имигрантски статут.
Това се нарича „непряка дискриминация“. Например може да е непряка
дискриминация, ако дадено дружество каже, че служителите не трябва да носят шапки
или друго покривало на главите си на работа, тъй като това вероятно ще има
несправедлив ефект върху хора от някои расови/етнически принадлежности.

Какво е расова омраза?
Против закона е да се прави публично нещо въз основа на расата, цвета на кожата,
националния или етническия произход на лице или група хора, което вероятно ще ги
обиди, оскърби, унижи или заплаши.
Примери за расова омраза могат да включват расистки:
•

обидни материали в интернет, включително електронни форуми, блогове,
социални мрежи и сайтове за споделяне на видеоклипове

•

обидни коментари или изображения в публикации като вестници, листовки от
списания или рекламни листове

•

обидни изказвания по време на обществен митинг

•

оскърбителни коментари на обществено място, като магазин, работно място,
парк, в обществен транспорт или в училище

•

оскърбителни коментари по време на спортни събития от играчи, зрители,
треньори или официални лица.

Кога дадено обидно поведение, въз основа на раса, не е в
разрез със закона?
RDA има за цел да балансира правото на свободно общуване („свобода на словото“) и
правото на живот без расова омраза. RDA определя, че следните неща не са против
закона, ако „се правят разумно и добросъвестно“ в:
•

произведение на изкуството или артистично изпълнение — например
пиеса, в която даден герой изразява расистки обидно отношение.

•

изявление, публикация, обсъждане или дебат, направени за истински
академични или научни цели - например обсъждане и дебат относно
обществена политика като имиграция, мултикултурализъм или специални мерки
за определени групи.

•

изготвяне на справедлив и точен доклад по въпрос от обществен интерес
— например справедлив доклад във вестник относно расистки обидно
поведение.

•

правене на справедлив коментар, ако коментарът е израз на истинското
убеждение на дадено лице.
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Какво мога да направя, ако съм обект на дискриминация или
расова омраза?
Може да искате да повдигнете въпроса директно с лицето или лицата, които са
замесени в това.
Ако това не разреши случая или не се чувствате удобно да го направите, можете да се
оплачете пред Australian Human Rights Commission (Австралийската комисия по
правата на човека). Можете да накарате също някой друг, като адвокат, защитник или
профсъюз, да се оплаче от Ваше име.
Не трябва да плащате нищо, за да се оплачете пред Комисията.
Жалбата Ви трябва да бъде в писмена форма. Комисията разполага с формуляр за
жалби, който можете да попълните и да ни изпратите по пощата или по факс, или
можете да подадете жалба онлайн на нашия уебсайт. Ако не можете да изложите
жалбата си в писмен вид, ние можем да Ви помогнем.
За да бъде Вашата жалба валидна, трябва да има разумни основания да се твърди, че
събитията, за които искате да се оплаквате, са незаконна дискриминация, и трябва да
дадете достатъчно подробности за своите твърдения, включително какво се е случило,
кога и къде се е случило и кой е бил замесен.
Жалбата може да бъде подадена на какъвто и да е език. Ако се нуждаете от преводач
за устен или писмен превод, можем да организираме това.

Откъде мога да получа повече информация?
Данните за контакт на Австралийската комисия по правата на човека са:
Телефон
Национална информационна служба: 1300 656 419 или (02) 9284 9888
TTY: 1800 620 241 (безплатен)
Факс: (02) 9284 9611
Пощенски адрес
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
Онлайн
Имейл: infoservice@humanrights.gov.au
Уебсайт: www.humanrights.gov.au
Можете да подадете жалба онлайн на:
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html.
Ако сте глухи или имате увреден слух, можете да се свържете с нас чрез TTY на 1800
620 241. Ако се нуждаете от Auslan преводач, можем да организираме това.
Ако сте сляп или имате нарушение на зрението, при поискване можем да предоставим
информация в алтернативни формати.
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Други контакти относно оплаквания от расова омраза
Ако се безпокоите относно обидни медийни истории, предавания или онлайн
съдържание, можете да се оплачете пред Australian Communications and Media
Authority (ACMA) (Австралийския орган за съобщения и медии); Advertising Standards
Board (Съвета за рекламен стандарт) - относно реклами; или Australian Press Council
(Австралийския прессъвет) - относно вестникарски истории. Можете да се оплачете
също пред редактора или управителя на медийната организация.
Ако се безпокоите относно оскърбително поведение от страна на съседите, можете да
се обърнете към Community Justice Centre, за да Ви помогнат за решаването на
проблема, или към Department of Housing, ако живеете в държавно жилище.
Ако сте заплашени с насилие или насилствено нападнати, отидете в полицията.

Общи правни съвети
Ако обмисляте подаване на жалба, може да искате да получите правен съвет или да
се свържете с Вашия профсъюз. Общностните правни служби могат да предоставят
безплатен съвет относно дискриминацията и тормоза. Данни за контакт с най-близкия
общностен правен център можете да намерите на www.naclc.org.au/directory.
Отказ от отговорност: Информацията в тази информационна справка е
предназначена само за ориентир. Тя не замества правните съвети.
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