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Informativni list  

Pritožbe po zakonu  

o varstvu pred rasno diskriminacijo 

 

Kaj je Zakon o varstvu pred rasno diskriminacijo? 
 
Zakon o varstvu pred rasno diskriminacijo 1975 (Cth) (RDA) določuje, da je proti zakona, 
da z vami ravnajo nepošteno zaradi vaše rase, barve, porekla, nacionalnega ali etničnega 
porekla ali statusa priseljencev.  
 
Prav tako določa, da je rasno sovraštvo proti zakona. 
 

Kdaj se lahko uporabi ta zakon? 
 
RDA lahko uporabite za pravično ravnanje z vami na številnih področjih javnega življenja: 
 

• Zaposlitev – zaposlitev, zaposlitveni pogoji in pogoji dela, nadaljnje poklicno 
usposabljanje, napredovanje in odpuščanje. 
 

• Izobraževanje – vpis ali študij na zasebni ali javni šoli, fakulteti ali univerzi. 
 

• Namestitev – najem ali nakup hiše ali stanovanja. 
 

• Pridobivanje ali uporaba storitev – kot so dostop do bank ali zavarovalnic, 
storitve, ki jih zagotavljajo vladne službe, prometne ali telekomunikacijske storitve, 
profesionalne storitve, kot so storitve odvetnikov, zdravnikov ali trgovcev, storitve, ki 
jih nudijo restavracije, trgovine ali zabavišča. 

 

• Dostop do javnih mest – kot so parki, vladni uradi, restavracije, hoteli ali 
nakupovalni centri. 

 

Kaj je rasna diskriminacija? 
 
Rasna diskriminacija obstaja, če se z osebo ravna manj primerno kot z drugo osebo v 
podobnih razmerah zaradi njihove rase, barve, porekla, nacionalnega ali etničnega porekla 
ali priseljenskega statusa. Na primer, bila bi ‘neposredna diskriminacija’, če nepremičninski 
agent osebi noče najeti hiše, ker je določenega rasnega porekla ali barve kože. 
 
Rasna diskriminacija se zgodi, tudi kadar obstaja pravilo ali načelo, ki je enako za vse, 
vendar ima nepošten učinek na ljudi določene rase, barve, porekla, nacionalnega ali 
etničnega porekla ali priseljenskega statusa. Temu rečemo ‘posredna diskriminacija’. Na 
primer, bila bi ‘neposredna diskriminacija’, če podjetje pravi, da zaposleni pri delu na smejo 
nositi klobukov ali drugih pokrival, saj bo to verjetno nepravično vplivalo na ljudi iz nekaterih 
rasnih/etničnih okolij. 

 

Kaj je rasno sovraštvo? 
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Proti zakonu je, da se v javnosti počne nekaj, kar temelji na rasi, barvi, nacionalnem ali 
etničnem poreklu osebe ali skupine ljudi, kar bo verjetno užalilo, ponižalo, osramotilo ali 
zastrašilo.   
 
Primeri rasnega sovraštva lahko vključujejo rasno:  
 

• žaljivo gradivo na internetu, vključno  e-forume, spletne dnevnike, spletne strani za 
družbena omrežja in spletne strani za izmenjavo videosnemanj 
 

• žaljive komentarje ali slike v publikacijah, kot so časopisi, revije ali letaki 
 

• žaljive govore na javnem shodu 
 

• neprimerne komentarje na javnem mestu, kot je trgovina, delovno mesto, park, javni 
prevoz ali šola 

 

• neprimerne komentarje igralcev, gledalcev, trenerjev ali uradnih oseb na športnih 
prireditvah. 

 

Kdaj žaljivo vedenje, ki temelji na rasi, ni proti zakona? 
 
Cilj RDA je uravnotežiti pravico do svobodnega sporazumevanja (‘svobodo govora’) in 
pravico do življenje brez rasnega sovraštva. RDA pravi, da naslednje stvari niso v nasprotju 
z zakonom, če so “storjene razumno in v dobri volji” v: 
 

• umetniškem delu ali predstavi – na primer igra, v kateri so rasno žaljivi odnosi 
izraženi z likom. 
 

• izjavi, objavi, razpravi ali debati, ki je namenjena resničnim akademskim ali 
znanstvenim namenom – na primer razprava ali debata o javni politiki, kot so 
priseljevanje, multikulturalizem ali posebni ukrepi za določene skupine. 
 

• pripravi poštenega in natančnega poročila o zadevi v javnem interesu – na 
primer pošteno poročilo v časopisu o rasno žaljivem ravnanju. 
 

• poštenem komentarju, če je komentar izraz resničnega prepričanja osebe. 
 

Kaj lahko storim, če izkusim diskriminacijo ali rasno sovraštvo?  
 
Morda želite to obravnati neposredno z vpleteno osebo ali ljudmi. 
 
Če tega ne rešite ali se vam zdi neugodno, se lahko pritožite Avstralski komisiji za 
človekove pravice. V vašem imenu se lahko pritoži tudi nekdo drugi, kot je odvetnik, 
zagovornik ali sindikat. 
 
Pritožbe na komisijo so brezplačne. 
 
Vaša pritožba mora biti v pisni obliki. Lahko izpolnite pritožbeni obrazec in nam ga pošljete 
v pošti, po faksu ali pa vložite pritožbo prek spleta na naši spletni strani. Če pritožbe ne 
morete vložiti pisno, vam lahko pomagamo. 
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Da bi vaša pritožba bila veljavna, je treba razumno opisati dogodke za katere se želite 
pritožiti, da so nezakonita diskriminacija in morate navesti dovolj podrobnosti o svojih 
navedbah, vključno s tem, kaj se je zgodilo, kdaj in kje se je zgodilo ter kdo je bil vpleten. 
 
Pritožba se lahko vloži v katerem koli jeziku. Če potrebujete prevajalca ali tolmača, lahko to 
uredimo. 
 

Kje lahko dobim več informacij? 
 
Kontakt za Avstralsko komisijo za človekove pravice (Australian Human Rights 
Commission) je: 
 
Telefon 
Nacionalna informacijska služba (National Information Service): 1300 656 419 ali (02) 9284 
9888 
TTY: 1800 620 241 
Faks: (02) 9284 9611 

 
Poštno 
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 
 
Na spletu (Online)  
E-pošta: infoservice@humanrights.gov.au  
Spletna stran: www.humanrights.gov.au  
 
Lahko vložite pritožbo na spletu: 
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html. 
 

Če ste gluhi ali imate naglušnost, nas lahko kontaktirate prek TTY na 1800 620 241. Če 
potrebujete tolmača za gluhoneme (Auslan interpreter), lahko to uredimo. 
 
Če ste slepi ali imate okvaro vida, vam lahko na zahtevo informacije zagotovimo v 
drugih oblikah. 
 
Druge kontaktne informacije za pritožbe o rasnem sovraštvu 
 
Če vas skrbijo žaljive medijske zgodbe, oddaje ali spletne vsebine, se lahko pritožite 

avstralski agenciji za komunikacije in medije (Australian Communications and Media 
Authority) (ACMA); Odbor za standard oglaševanja (he Advertising Standards Board)  
glede oglasov; ali avstralski svet za tisk za časopisne zgodbe (Australian Press Council).  
Pritožite se tudi lahko uredniku ali upravitelju medijske organizacije.  
 
Če vas skrbi žaljivo vedenje sosedov, se lahko obrnete na pravosodni center skupnosti 
(Community Justice Centre), če želite rešiti težavo ali na stanovanjski oddelek 

(Department of Housing), če živite v javnih stanovanjih. 
 
Če vam grozi nasilje ali ste bili nasilno napadeni, pojdite na policijo. 

 
Splošen praven nasvet 
 
Če razmišljate o pritožbi, boste morda želeli pridobiti pravni nasvet ali kontaktirati sindikat. 
Obstajajo pravne službe v skupnosti, ki nudijo brezplačno svetovanje o diskriminaciji in 

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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nadlegovanju.  Kontakt za najbližji pravni center skupnosti lahko (community legal 
centre) najdete na (www.naclc.org.au/directory). 
 
Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije na tem informativnem listu so namenjene 
samo kot navodila. Ne nadomešča pravnih nasvetov. 
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