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Arkusz informacyjny 

Skargi zgodne z ustawą 
o dyskryminacji rasowej 

Czym jest ustawa o dyskryminacji rasowej? 

Ustawa o dyskryminacji rasowej z roku 1975 (ustawa Federacji Australijskiej) (Racial 
Discrimination Act, RDA) wyłącza spod prawa krzywdzące traktowanie ludzi z powodu ich 
rasy, kolory skóry, pochodzenia, korzeni narodowych lub etnicznych i statusu emigracyjnego.  

Orzeka też, że bezprawna jest nienawiść rasowa. 

Kiedy prawo to ma zastosowanie? 

Ustawę RDA możesz wykorzystać w wielu obszarach życia publicznego: 

• Zatrudnienie – znalezienie pracy, warunki zatrudnienia, szkolenie, awanse, 
wyrzucenie z pracy. 

• Kształcenie się – zapisanie się i nauka w prywatnych i publicznych szkołach, 
college'ach i na uniwersytetach. 

• Mieszkanie – wynajem lub zakup domu lub mieszkania. 

• Dostęp i korzystanie z usług – w tym usług bankowych i ubezpieczeń, usług 
świadczonych przez urzędy administracji państwowej, usług transportowych i 
telekomunikacyjnych, usług specjalistycznych takich jak porady prawnika, lekarza czy 
usługi rzemieślnicze oraz usług oferowanych przez restauracje, sklepy i hale 
widowiskowo-sportowe. 

• Wstęp do miejsc publicznych – takich jak parki, urzędy administracji państwowej, 
restauracje, hotele czy centra handlowe. 

Czym jest dyskryminacja rasowa? 

Dyskryminacja rasowa ma miejsce, gdy osoba traktowana jest w gorszy sposób niż inni w tej 
samej sytuacji ze względu na jej rasę, kolor skóry, pochodzenie, korzenie narodowe lub 

etniczne lub status emigracyjny. Przykładem „dyskryminacji bezpośredniej" może być agent 
wynajmu nieruchomości, który odmówi wynajęcia mieszkania osobie ze względu na jej rasę 
lub kolor skóry. 

Dyskryminacja rasowa ma też miejsce, gdy istnieją przepisy lub polityka, które traktują ludzi 
jednakowo, ale egzekwowanie tych przepisów od ludzi pewnych ras, koloru skóry, 
pochodzenia, korzeni narodowych lub etnicznych czy statusu emigracyjnego jest 

niesprawiedliwe. Nosi to nazwę „dyskryminacji pośredniej". Przykładem dyskryminacji 
pośredniej jest przepis zabraniający pracownikom noszenia czapek czy innych nakryć głowy 
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w pracy. Całkiem możliwe jest, że wymóg ten będzie niesprawiedliwy dla osób z pewnych 
grup rasowych/etnicznych.  

Czym jest nienawiść rasowa? 

Robienie czegoś publicznie w oparciu o rasę, kolor skóry pochodzenie narodowe lub 
etniczne osoby lub grupy ludzi, co może ubliżać, znieważać, poniżać lub zastraszać, jest 
bezprawne. 

Przykłady nienawiści rasowej to m.in.: 

• obraźliwy materiał na internecie, w tym na e-forach, w blogach, witrynach serwisów 
towarzyskich i witrynach do udostępniania plików wideo 

• obraźliwe komentarze lub grafika w publikacjach takich jak gazety, czasopisma czy 
ulotki 

• obraźliwe przemówienia w czasie zgromadzeń publicznych 

• obraźliwe komentarze w miejscu publicznym, np. w sklepie, zakładzie pracy, parku, 
środkach transportu publicznego czy szkole 

• obraźliwe komentarze w czasie widowisk sportowych, robione przez sportowców, 
widzów, trenerów czy działaczy sportowych. 

Kiedy nie są sprzeczne z prawem obraźliwe zachowania rasowe? 

Ustawa RDA ma na celu zachowanie równowagi pomiędzy prawem od nieskrępowanego 

wypowiadania się („wolność słowa") i prawem do życia w warunkach wolnych od nienawiści 
rasowej. RDA mówi, że następujące sytuacje nie są sprzeczne z prawem, o ile zostały 

przeprowadzone „rozsądnie i w dobrej wierze”: 

• dzieła sztuki i występy artystyczne – na przykład w sztuce, w której osoba dramatu 
wyraża poglądy obraźliwe rasowo.  

• wypowiedzi, publikacje, dyskusje lub debaty podjęte w celach czysto 

teoretycznych lub naukowych – na przykład debata na temat polityki publicznej, w 
tym polityki emigracyjnej, wielokulturowości czy wprowadzenia środków specjalnych 
dla pewnych grup. 

• składanie dokładnego i uczciwego sprawozdania na temat kwestii w interesie 

publicznym – na przykład uczciwe doniesienia w gazecie o zachowaniach 
obraźliwych rasowo. 

• zgłaszanie uczciwego komentarza, jeśli komentarz ten odzwierciedla prawdziwe 
poglądy tej osoby. 

Co mogę zrobić, jeśli doświadczę dyskryminacji lub nienawiści 
rasowej? 

Możesz poruszyć tę sprawę bezpośrednio z osobą lub osobami zamieszanymi w ten 
incydent. 
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Jeśli to sprawy nie rozwiąże lub nie chcesz się w coś takiego angażować, możesz złożyć 
skargę do Australijskiej Komisji Spraw Człowieka. Skargę też może złożyć w twoim imieniu 
ktoś inny, np. adwokat, rzecznik lub związek zawodowy. 

Składanie skarg do Komisji jest bezpłatne.  

Skarga musi być złożona na piśmie. Komisja dysponuje formularzem, który po wypełnieniu 
możesz przesłać pocztą lub faksem; skargę możesz też zgłosić na naszej stronie online. 
Jeśli nie jesteś w stanie sam przygotować pisemnej skargi, możemy ci w tym pomóc.  

Aby skarga została uznana za ważną, musi ona przedstawiać zdarzenia, które można w 
rozsądnych granicach uznać za bezprawną dyskryminację. Musisz też podać wystarczające 
szczegóły zdarzenia, w tym co się zdarzyło, kiedy i gdzie oraz kto był w tę sprawę 
zamieszany, 

Skargę można napisać w jakimkolwiek języku. Jeśli potrzebujesz pomocy tłumacza ustnego 
lub pisemnego, możemy ci to zorganizować. 

Gdzie mogę uzyskać dalsze informacje? 

Poniżej podane są dane kontaktowe Australijskiej Komisji Praw Człowieka: 

Telefon 
National Information Service: 1300 656 419 lub (02) 9284 9888 
TTY: 1800 620 241 (linia bezpłatna) 
Faks: (02) 9284 9611 

Poczta 
 
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

Online 
Email: infoservice@humanrights.gov.au  
Witryna internetowa: www.humanrights.gov.au  

Możesz napisać skargę online pod adresem 
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html. 

Jeśli jesteś osobą niesłyszącą lub masz osłabiony słuch, możesz się z nami skontaktować za 
pomocą TTY (telefonicznej maszyny do pisania) pod numerem 1800 620 241. Jeśli 
potrzebujesz pomocy tłumacza języka migowego Auslan, możemy ci to zorganizować. 

Jeśli jesteś osobą niewidomą lub niedowidzącą, możemy dostarczyć ci na żądanie 
informacje w formie alternatywnej. 

  

Inne punkty kontaktowe dla skarg dotyczących nienawiści rasowej 

Jeśli jesteś zaniepokojony obraźliwymi komentarzami w mediach, programach telewizyjnych 
lub na internecie, możesz złożyć skargę do Australijskiego Urzędu ds. Komunikacji i Mediów 
(Australian Communications and Media Authority, ACMA), Ze skargami w sprawie reklam 
zgłoś się do Rady Standardów Reklamy (Advertising Standards Board), a w sprawie 

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html
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artykułów prasowych do Australijskiej Rady Prasowej (Australian Press Council). Możesz też 
złożyć skargę do edytora lub kierownika organizacji medialnej. 

Jeśli jesteś zaniepokojony obraźliwym zachowaniem sąsiadów, zgłoś się do Centrum 
Sprawiedliwości Społecznej (Community Justice Centre) z prośbą o pomoc w rozwiązaniu 
sytuacji lub do Wydziału Mieszkaniowego (Department of Housing), jeśli zakwaterowany 
jesteś w mieszkaniu socjalnym. 

Jeśli grozi ci przemoc lub już spotkałeś się z przemocą, idź na policję. 

Ogólne porady prawne 

Jeśli myślisz o złożeniu skargi, powinieneś rozważyć uzyskanie porady prawnej lub 
skontaktowanie się ze swoim związkiem zawodowym. Społecznościowe biura porad 
prawnych udzielają bezpłatnych porad w zakresie dyskryminacji i prześladowania. Dane 
kontaktowe do społecznościowego centrum porad prawnych w najbliższej dla ciebie okolicy 
znaleźć można na stronie www.naclc.org.au/directory. 

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności: Informacje podane w niniejszym arkuszu 
mają jedynie znaczenie ogólne. Nie zastępują one porady prawnej. 

http://www.naclc.org.au/need_leqal_help.php

