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Πληροφοριακό φυλλάδιο

Καταγγελίες βάσει του Νόμου Περί
Φυλετικών Διακρίσεων
Τι είναι ο Νόμος Περί Φυλετικών Διακρίσεων;
Ο Νόμος Περί Φυλετικών Διακρίσεων 1975 (Κοιν) (ο RDA) [Racial Discrimination Act 1975
(Cth) (the RDA)] καθιστά παράνομο να σας μεταχειριστούν άδικα λόγω της φυλής, του
χρώματος, της καταγωγής, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής σας ή του καθεστώτος σας
μετανάστευσης.
Καθιστά επίσης παράνομο το φυλετικό μίσος.

Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο νόμος αυτός;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον RDA για να λάβετε δίκαιη μεταχείριση σε πολλούς τομείς
της δημόσιας ζωής:
•

Απασχόληση - απόκτηση θέσης εργασίας, όροι και προϋποθέσεις θέσης εργασίας,
εκπαίδευση, προαγωγή, απόλυση.

•

Παιδεία - εγγραφή ή σπουδές σε ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο, κολέγιο ή
πανεπιστήμιο.

•

Στέγαση - ενοικίαση ή αγορά σπιτιού ή διαμερίσματος.

•

Λήψη ή χρήση υπηρεσιών - όπως τραπεζικές ή ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
που παρέχονται από υπουργεία, υπηρεσίες μεταφορών ή τηλεπικοινωνιών,
επαγγελματικές υπηρεσίες όπως αυτές που παρέχονται από δικηγόρους, γιατρούς ή
τεχνίτες, υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, καταστήματα ή χώρους
ψυχαγωγίας.

•

Πρόσβαση σε δημόσιους χώρους - όπως πάρκα, κρατικά γραφεία, εστιατόρια,
ξενοδοχεία ή εμπορικά κέντρα.

Τι είναι η φυλετική διάκριση;
Φυλετική διάκριση συμβαίνει όταν ένα άτομο αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά από ένα άλλο
άτομο σε παρόμοια κατάσταση λόγω της φυλής, του χρώματος, της καταγωγής, της εθνικής
ή εθνοτικής καταγωγής του ή του καθεστώτος του μετανάστευσης. Για παράδειγμα, θεωρείται
«άμεση διάκριση» εάν ένας κτηματομεσίτης αρνείται να νοικιάσει ένα σπίτι σε ένα άτομο
λόγω συγκεκριμένης φυλετικής καταγωγής ή χρώμα δέρματος.
Φυλετική διάκριση συμβαίνει επίσης όταν υπάρχει ένας κανόνας ή πολιτική που είναι ο ίδιος
για όλους, αλλά έχει άδικα αποτελέσματα σε άτομα συγκεκριμένης φυλής, χρώματος,
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καταγωγής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή καθεστώτος μετανάστευσης. Αυτό ονομάζεται
«έμμεση διάκριση». Για παράδειγμα, μπορεί να είναι έμμεση διάκριση εάν μια εταιρεία
αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να φορούν καπέλα ή άλλα καλύμματα κεφαλής στην
εργασία, καθώς αυτό ενδέχεται να έχει άδικο αποτέλεσμα σε άτομα ορισμένης
φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής.

Τι είναι το φυλετικό μίσος;
Είναι παράνομο να κάνουμε κάτι δημοσίως με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή
εθνοτική καταγωγή ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων που είναι πιθανό να προσβάλει, να
υβρίσει, να ταπεινώσει ή να εκφοβίσει.
Παραδείγματα φυλετικού μίσους μπορεί να περιλαμβάνουν:
•

φυλετικά προσβλητικό υλικό στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών
φόρουμ, ιστολογίων, ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης και ιστοτόπων κοινής χρήσης
βίντεο

•

φυλετικά προσβλητικά σχόλια ή εικόνες σε δημοσιεύσεις όπως εφημερίδες, περιοδικά
μπροσούρες ή φυλλάδια

•

φυλετικά επιθετικές ομιλίες σε δημόσιες συγκεντρώσεις

•

φυλετικά υβριστικά σχόλια σε δημόσιο χώρο, όπως κατάστημα, χώρο εργασίας,
πάρκο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή σχολείο

•

φυλετικά υβριστικά σχόλια σε αθλητικές εκδηλώσεις από παίκτες, θεατές,
προπονητές ή αξιωματούχους.

Πότε η προσβλητική συμπεριφορά που βασίζεται στη φυλή δεν
είναι παράνομη;
Ο RDA στοχεύει στην εξισορρόπηση του δικαιώματος ελεύθερης επικοινωνίας («ελευθερία
του λόγου») και του δικαιώματος να ζουν άτομα ή ομάδες απαλλαγμένα από φυλετικό μίσος.
Ο RDA αναφέρει ότι τα ακόλουθα πράγματα δεν είναι αντίθετα με το νόμο εάν «γίνονται
εύλογα και με καλή πίστη»:
•

σε έργο τέχνης ή παράσταση - για παράδειγμα, ένα έργο στο οποίο οι φυλετικά
προσβλητικές συμπεριφορές εκφράζονται από έναν ήρωα του έργου.

•

σε δήλωση, δημοσίευση, συζήτηση ή δημόσια συζήτηση για πραγματικούς
ακαδημαϊκούς ή επιστημονικούς σκοπούς - για παράδειγμα, συζήτηση και
δημόσια συζήτηση δημόσιας πολιτικής όπως της μετανάστευσης, της
πολυπολιτισμικότητας ή για ειδικά μέτρα για συγκεκριμένες ομάδες.

•

για τη δημιουργία μιας δίκαιης και ακριβούς αναφοράς σε ζήτημα δημοσίου
συμφέροντος - για παράδειγμα, μια δίκαιη ειδησεογραφία σε μια εφημερίδα σχετικά
με φυλετικά προσβλητική συμπεριφορά.

•

γίνεται ένα δίκαιο σχόλιο, εάν το σχόλιο αποτελεί έκφραση της πραγματικής
πεποίθησης ενός ατόμου.
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Τι μπορώ να κάνω αν βιώσω διάκριση ή φυλετικό μίσος;
Ίσως θελήσετε να θέσετε το ζήτημα άμεσα με το εμπλεκόμενο άτομο ή άτομα.
Εάν αυτό δεν επιλύσει το ζήτημα ή δεν αισθάνεστε άνετα να το κάνετε, μπορείτε να
υποβάλετε καταγγελία στην Αυστραλιανή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μπορείτε
επίσης να ζητήσετε από κάποιο μέρος όπως δικηγόρο, συνήγορο δικαιωμάτων ή
συνδικαλιστή να το καταγγείλει εκ μέρους σας.
Η καταγγελία στην Επιτροπή δεν έχει χρέωση.
Η καταγγελία σας πρέπει είναι έγγραφη. Η Επιτροπή έχει ένα έντυπο καταγγελίας που
μπορείτε να συμπληρώσετε και να μας το ταχυδρομήσετε ή να το στείλετε με φαξ ή μπορείτε
να υποβάλετε καταγγελία διαδικτυακά στον ιστότοπό μας. Εάν δεν μπορείτε να γράψετε την
καταγγελία σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Για να είναι έγκυρη η καταγγελία σας, τα γεγονότα για τα οποία θέλετε να διαμαρτυρηθείτε
για παράνομη διάκριση πρέπει να είναι εύλογα συζητήσιμα και πρέπει να χορηγήσετε
αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με τους ισχυρισμούς σας, όπως για το τι συνέβη, πότε και πού
συνέβη και ποιος συμμετείχε.
Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Εάν χρειάζεστε μεταφραστή ή
διερμηνέα, μπορούμε να το κανονίσουμε.

Από πού μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες;
Τα στοιχεία επικοινωνίας της Αυστραλιανής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι:
Τηλεφωνικά
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών: 1300 656 419 ή (02) 9284 9888
TTY: 1800 620 241 (χωρίς υπεραστική χρέωση)
Φαξ: (02) 9284 9611
Ταχυδρομικά
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
Διαδικτυακά
Email: infoservice@humanrights.gov.au
Ιστότοπος: www.humanrights.gov.au
Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία διαδικτυακά
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html.
Εάν είστε κωφός ή άτομο με προβλήματα ακοής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω
της TTY στο 1800 620 241. Εάν χρειάζεστε διερμηνέα νοηματικής Auslan, μπορούμε να το
κανονίσουμε.
Εάν είστε τυφλός ή έχετε προβλήματα όρασης, μπορούμε να χορηγήσουμε πληροφορίες σε
εναλλακτικές μορφές κατόπιν αιτήματος.
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Άλλα σημεία επαφής για καταγγελίες φυλετικού μίσους
Εάν ανησυχείτε για προσβλητικές ιστορίες στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, σε ραδιοφωνικές
εκπομπές ή για διαδικτυακό περιεχόμενο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην
Αυστραλιανή Αρχή Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ACMA) [Australian
Communications and Media Authority], στην Επιτροπή Προτύπων Διαφημίσεων [Advertising
Standards Board] για διαφημίσεις, στο Αυστραλιανό Συμβούλιο Τύπου [Australian Press
Council] για την ειδησιογραφία εφημερίδων. Μπορείτε επίσης να παραπονεθείτε στο
Συντάκτη ή το Διευθυντή οργανισμού μέσου μαζικής επικοινωνίας.
Εάν ανησυχείτε για προσβλητική συμπεριφορά από γείτονες, μπορείτε να απευθυνθείτε σε
ένα Κοινοτικό Κέντρο Δικαιοσύνης [Community Justice Centre] για να σας βοηθήσει στην
επίλυση του προβλήματος ή στο Υπουργείο Στέγασης εάν ζείτε σε δημόσια στέγαση.
Εάν σας απειλούν με βία ή σας επιτέθηκαν βίαια να πάτε στην αστυνομία.

Γενικές νομικές συμβουλές
Εάν σκέφτεστε να υποβάλετε καταγγελία, ίσως θελήσετε να λάβετε νομικές συμβουλές ή να
επικοινωνήσετε με το συνδικάτο σας. Οι κοινοτικές νομικές υπηρεσίες μπορούν να
προσφέρουν δωρεάν συμβουλές για τις διακρίσεις και την παρενόχληση. Τα στοιχεία
επικοινωνίας για το πλησιέστερό σας κοινοτικό νομικό κέντρο μπορείτε να τα βρείτε στο
www.naclc.org.au/directory.
Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες στο παρόν πληροφοριακό φυλλάδιο
προορίζονται μόνο ως οδηγός. Δεν υποκαθιστούν νομικές συμβουλές.
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