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Bilgi formu

Irk Ayrımcılığı Yasasına
dayanılarak yapılan şikayetler
Irk Ayrımcılığı Yasası nedir?
1975 Irk Ayrımcılığı Yasası (Cth) (RDA) ırk, renk, soy, milli ya da etnik kökeniniz ya da
göçmenlik durumunuzdan dolayı size adaletsiz davranılmasını yasaya aykırı sayar.
Irk temelli nefreti de yasaya aykırı sayar.

Bu yasa ne zaman kullanılabilir?
RDA'yı kamu hayatının bir çok alanında size adaletli davranılması için kullanabilirsiniz:
•

İstihdam – işe girme, bir işin kayıt ve şartları, eğitim, terfi, işten atılma.

•

Eğitim – özel ya da devlete ait herhangi bir okul, yüksek okul ya da üniversiteye
kaydolma veya bu okullarda öğrenim görme.

•

Barınma ve konaklama – bir ev ya da daire kiralama ya da satın alma.

•

Hizmet alma ya da kullanma – bankacılık ve sigortacılık gibi hizmetler, kamu
kurumlarınca sunulan hizmetler, ulaşım ve telekomünikasyon hizmetleri, avukat,
doktor veya satış personeli gibi kişilerce sunulan hizmetler, lokanta, mağaza ve
eğlence mekanlarınca sunulan hizmetler.

•

Kamu alanlarına giriş – parklar, kamu kurumları, lokantalar, oteller veya alışveriş
merkezleri gibi.

Irk ayrımcılığı nedir?
Birisi ırk, renk, soy, milli ya da etnik köken ya da göçmenlik durumundan dolayı benzer
durumdaki başka birisine göre daha az avantajlı muamele gördüğünde ırk ayrımcılığı
gerçekleşmiş olur. Örneğin bir emlakçı belli bir ırka mensup ya da renge sahip olduğu için
birisine bir evi kiralamayı reddederse ‘doğrudan ayrımcılık’ gerçekleşmiş olur.
Irk ayrımcılığı herkes için aynı olan ama belli bir ırk, renk, soy, milli ya da etkin köken ya da
göçmenlik durumuna sahip olanlar üzerinde adaletsiz etkisi olan bir kural ya da politika
mevcut olduğunda da gerçekleşir. Buna ‘dolaylı ayrımcılık’ adı verilir. Örneğin bir şirket,
çalışanlarına şapka ya da başa giyilen diğer şeyleri işte takmamaları gerektiğini söylerse
bunun bazı ırk/etnik kökene mensup kişilere adaletsiz etkisi olması muhtemeldir.
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Irk temelli nefret nedir?
Halkın içinde bir kişi ya da kişi topluluğuna o kişi ya da kişilerin ırkı, rengi, milli ya da etnik
kökenini temel alarak rahatsız etmesi, hakaret içermesi, küçük düşürmesi veya sindirmesi
muhtemel şeyler yapması yasaya aykırıdır.
Irk temelli nefrete örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir:
•

e-forumlar, bloglar, sosyal ağlar ve video paylaşım siteleri dahil internette rahatsız
edici ırkçı materyal

•

gazete, dergi, broşür ya da el ilanı gibi yayınlarda rahatsız edici ırkçı yorum ya da
görüntüler

•

halkın toplandığı bir yerde ırkçı söylemler

•

dükkan, iş yeri, park ya da toplu taşıma veya okul gibi halka açık yerlerde taciz edici
yorumlar

•

spor etkinliklerinde oyuncular, izleyiciler, koç ya da resmi görevliler/hakemler
tarafından taciz edici yorumlar.

Irkı temel alan rahatsız edici davranışlar ne zaman yasaya aykırı
olmaz?
RDA özgür iletişim (‘ifade hürriyeti’) hakkı ile ırk temelli nefrete uğramadan yaşama arasında
denge kurmayı hedefler. RDA’ya göre “makul şekilde ve iyi niyetle yapılmışsa”
aşağıdakiler yasaya aykırı değildir:
•

sanat çalışması ya da performansı – örneğin bir karakterin rahatsız edici ırkçı
özellikleri sergilediği bir oyun.

•

gerçek akademik ya da bilimsel amaçlarla yapılan ifadeler, yayınlar, tartışmalar
veya münazaralar – örneğin belli gruplar için göçmenlik, çokkültürlülük veya özel
önlemler gibi kamu politikalarını tartışmak ve münazara etmek.

•

kamu yararına olan bir konuda adil ve doğru bir rapor hazırlama – örneğin
rahatsız edici ırkçı davranışlar hakkında bir gazetedeki adil bir rapor.

•

adil bir yorum yapma – bu yorum bir kişinin gerçek fikrinin bir ifadesiyse.

Ayrımcılığa ya da ırk temelli nefrete maruz kalırsam ne yapabilirim?
Doğrudan konuyla ilgili kişi ya da kişiler nezdinde bunu gündeme getirebilirsiniz.
Bu şekilde mesele çözülmezse ya da bunu yapmak için kendinizi rahat hissetmezseniz
Avustralya İnsan Hakları Komisyonuna şikayette bulunabilirsiniz. Adınıza bir avukat ya da
sendikanın vb. şikayette bulunmasını da sağlayabilirsiniz.
Komisyona şikayette bulunmak ücretsizdir.
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Şikayetiniz yazılı olmalıdır. Komisyon doldurup bize posta ya da faksla gönderebileceğiniz bir
form sunar ya da internet sitemizdeki çevrim içi şikayet formunu doldurabilirsiniz. Şikayetinizi
yazılı hale getiremiyorsanız size yardımcı olabiliriz.
Şikayetinizin geçerli olabilmesi için hakkında şikayette bulunmak istediğiniz olayların yasaya
aykırı ayrımcılık içerdiği makul olarak tartışılabilir olmalı ve iddialarınız hakkında olayın ne
olduğu, ne zaman ve nerede gerçekleştiği ve olayın içinde kimlerin olduğu dahil yeterli
ayrıntıları vermelisiniz.
Şikayet her dilde olabilir. Yazılı ya da sözlü tercümana ihtiyacınız varsa bunu ayarlayabiliriz.

Daha fazla bilgiyi nereden temin edebilirim?
Avustralya İnsan Hakları Komisyonu iletişim bilgileri:
Telefon
Ulusal Bilgi Hizmeti: 1300 656 419 veya (02) 9284 9888
TTY: 1800 620 241 (ücretsiz)
Faks: (02) 9284 9611
Posta
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
Çevrim içi
E-posta: infoservice@humanrights.gov.au
İnternet sitesi: www.humanrights.gov.au
Aşağıdaki adreste çevrim içi şikayette bulunabilirsiniz:
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html.
İşitme engelliyseniz ya da işitme bozukluğunuz varsa bizi 1800 620 241'den TTY telefonuyla
arayabilirsiniz. Auslan tercümanına ihtiyacınız varsa bunu ayarlayabiliriz.
Görme engeliniz ya da bozukluğunuz varsa istek üzerine alternatif formatlarda bilgi
sağlayabiliriz.

Irkı temel alan nefret şikayetleri için diğer başvuru noktaları
Herhangi bir rahatsız edici medya hikayesi, yayın ya da çevrim içi içerik hakkında endişeniz
varsa Avustralya İletişim ve Medya Kurumuna (ACMA); reklamlar için Reklam Standartları
Kurumuna ve haberler için Avustralya Basın Konseyine şikayette bulunabilirsiniz. İlgili medya
organının Editör ya da Müdürüne de şikayette bulunabilirsiniz.
Komşularınızın rahatsız edici davranışlarından endişe ediyorsanız sorunu çözmesi için bir
Toplum Adalet Merkezine ya da sosyal konutta oturuyorsanız Konut Departmanına
başvurabilirsiniz.
Şiddet tehdidi alıyorsanız ya da şiddete maruz kaldıysanız polise başvurun.
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Genel hukuki tavsiye
Şikayette bulunmayı düşünüyorsanız hukuki tavsiye almak ya da sendikanıza başvurmak
isteyebilirsiniz. Toplum hukuk hizmetleri ayrımcılık ve taciz hakkında ücretsiz tavsiyelerde
bulunabilir. Size en yakın toplum hukuk merkezi iletişim bilgilerini www.naclc.org.au/directory
adresinde bulabilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu bilgi formundaki bilgiler yanızca yol gösterme amaçlıdır. Hukuki
tavsiye yerine geçmez.
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