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Информативни лист 

Жалбе поднете у складу са Законом 
о забрани расне дискриминације 
(Racial Discrimination Act) 

Шта је Закон о забрани расне дискриминације? 

Закон о забрани расне дискриминације из 1975. године (Cth) (RDA) чини 
противзаконитим неправедно поступање са људима због њихове расе, боје коже, 
порекла, националне или етничке припадности или имиграционог статуса.  

Према овом закону, расна мржња је такође противзаконита. 

У којим случајевима може да се примени овај закон? 

На RDA можете да се позовете да би се са вама поступало праведно у многим 
областима јавног живота: 

• Запошљавање – добијање посла, услови рада, обука, унапређење, отпуштање 
(отказ). 

• Образовање – упис или похађање приватне или државне школе, колеџа или 
факултета. 

• Стамбени смештај – изнајмљивање или куповина куће или стана. 

• Добијање или коришћење услуга – на пример банкарских услуга или услуга 
осигурања, услуга које пружају државна одељења, услуге превоза или 
телекомуникационе услуге, стручне услуге адвоката, лекара или трговаца, 
услуге у ресторанима, продавницама и местима за забаву. 

• Приступ јавним местима – на пример парковима, просторијама државних 
установа, ресторанима, хотелима или тржним центрима. 

Шта је расна дискриминација? 

До расне дискриминације долази онда када се са једном особом поступа неповољније 
у односу на другу особу у сличној ситуацији због њене расе, боје коже, порекла, 
националне или етничке припадности или имиграционог статуса. На пример, када би 
агент за промет некретнина одбио да изда кућу потенцијалном станару због тога што је 
станар одређеног расног порекла или боје коже, радило би се о ‘директној 
дискриминацији’. 
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До расне дискриминације долази и у случајевима када постоји правило или пропис који 
је исти за све, али има неправедан утицај на особе одређене расе, боје коже, порекла, 
националне или етничке припадности или имиграционог статуса. То се назива 
‘индиректном дискриминацијом’. На пример, до индиректне дискриминације би дошло 
када би неко предузеће увело правило да радници не смеју да носе шешире, капе или 
друга покривала за главу, јер би то највероватније имало неправедан утицај на особе 
одређеног расног/eтничког порекла.  

Шта је расна мржња? 

Противзаконито је на јавном месту урадити нешто засновано на раси, боји коже, 
националној или етничкој припадности особе или групе људи што би могло да их 
увреди, повреди, понизи или застраши. 

Примери расне мржње могу да укључе расно: 

• увредљив материјал на интернету, укључујући е-форуме, блогове, сајтове на 
друштвеним мрежама и сајтове за поделу видеа 

• увредљиве коментаре или слике у публикацијама као што су новине, леци или 
флајери у часописиcима 

• увредљиве говоре на јавним окупљањима 

• увредљиве коментаре на јавним местима, на пример у продавници, на радном 
месту, у парку, у јавном превозу или у школи 

• увредљиве коментаре на спортским дешавањима од стране играча, гледалаца, 
тренера или службених лица. 

У којим случајевима увредљиво понашање засновано на 
нечијој раси није противзаконито? 

RDA настоји да успостави равнотежу између права на слободно комуницирање 
(‘слободу говора’) и права на живот без изложености расној мржњи. RDA наводи да 
следеће ствари нису противзаконите ако се “чине у разумној мери и доброј вери” у: 

• уметничком делу или представи – на пример у позоришном комаду у коме 
једна од личности изражава расно увредљиве ставове.  

• изјави, публикацији, дискусији или дебати која се води у стварне 
академске или научне сврхе – на пример дискусија и дебата о јавној 
имиграционој политици, мултикултурализму или специјалним мерама за 
одређене групе. 

• припреми праведног и тачног извештаја о питањима од јавног интереса – 
на пример праведан извештај у новинама о расно увредљивом понашању. 

• давању праведног коментара, ако тај коментар представља искрено 
мишљење особе која га даје. 
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Шта могу да учиним ако доживим дискриминацију или расну 
мржњу? 

Можете да разговарате директно са особом или особама које су одговорне за такво 
понашање. 

Ако се тиме проблем не реши или ако вам није пријатно да се обратите директно 
њима, можете да се жалите Аустралијској комисији за људска права (Australian Human 
Rights Commission). Такође можете да ангажујете за то адвоката, заступника или 
синдикат. 

Комисија не наплаћује таксу за подношење жалби.  

Жалбу морате да поднесете писменим путем. Комисија има формулар за жалбе који 
можете да попуните и да нам га пошаљете поштом или факсом или да жалбу 
поднесете онлајн преко нашег вебсајта. Ако нисте у могућности да сами напишете 
жалбу, ми можемо да вам помогнемо у томе.  

Да би ваша жалба била важећа, дешавања на која желите да се жалите морају у 
разумној мери да испуњавају критеријуме противзаконите дискриминације и морате да 
наведете довољно детаља који поткрепљују ваше наводе, укључујући шта се десило, 
када и где и ко је био укључен у то. 

Жалбу можете да напишете на било ком језику. Ако вам је потребан преводилац или 
тумач, ми можемо да га ангажујемо. 

Где могу да добијем опширније информације? 

Контакт подаци Аустралијске комисије за људска права су: 

Teлефон 
Национална служба за пружање информација (National Information Service): 1300 656 
419 или (02) 9284 9888 
TTY (телепринтер): 1800 620 241 (бесплатно) 
Факс: (02) 9284 9611 

Адреса за слање поште 
 
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

Онлајн 
Eлектронска пошта: infoservice@humanrights.gov.au  
Вебсајт: www.humanrights.gov.au  

Жалбу можете да поднесете и онлајн, на  
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html. 

Ако сте глуви или имате оштећен слух, можете да нас контактирате телепринтером 
(TTY) на 1800 620 241. Ако вам је потребан тумач за аустралијски знаковни језик -  
Auslan, ми можемо да га ангажујемо. 

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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Ако сте слепи или слабовиди, на захтев можемо да вам доставимо информације у 
алтернативним форматима. 

Друге тачке контакта за жалбе на расну мржњу 

Ако вам сметају увредљиви написи у медијима, емисијама или онлајн садржају, можете 
да се жалите Аустралијској агенцији за комуникације и медије (Australian 
Communications and Media Authority - ACMA); Одбору за стандарде рекламирања 
(Advertising Standards Board) ако се ради о реклами; или Аустралијском савету за 
штампу (Australian Press Council) ако се ради о новинским чланцима. Такође можете да 
се жалите и уреднику или менаџеру медијске организације. 

Ако вам смета увредљиво понашање суседа, можете да се обратите Друштвеном 
центру за правосуђе (Community Justice Centre) да добијете помоћ за решавање 
проблема или Министарству за стамбена питања (Department of Housing) ако живите у 
државном стану. 

Ако вам неко прети насиљем или вас физички нападне, обратите се полицији. 

Уопштени правни савет(и) 

Ако размишљате о подношењу жалбе, можете да добијете правни савет или да се 
обратите синдикату. Друштвене службе за правну помоћ (community legal services) могу 
да вам дају бесплатан савет о дискриминацији и малтретирању. Контакт подаци вама 
најближег друштвеног центра за правну помоћ се налазе на www.naclc.org.au/directory. 

Одрицање од одговорности: Информације у овом информативном листу 
представљају само водич. Оне нису замена за правни савет. 

http://www.naclc.org.au/directory

