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Fișă informativă 

Reclamații în temeiul Legii privind 
discriminarea rasială 

Ce este Legea discriminării rasiale? 

Legea privind discriminarea rasială din 1975  (Cth) (RDA) susține că este ilegal să fiți tratat 
inechitabil din cauza rasei, a culorii, a descendenței, a originii naționale sau etnice sau a 
statutului de imigrant. 

De asemenea, declară ura rasială ca fiind împotriva legii. 

Când poate fi folosită această lege? 

Puteți utiliza acestă lege RDA pentru a fi tratat echitabil în multe domenii ale vieții publice: 

• Ocuparea forței de muncă – obținerea unui loc de muncă, termenii și condițiile 
unui loc de muncă, formarea profesională, promovarea, concedierea. 

• Educație – înscrierea sau studierea la o școală privată sau publică, la un colegiu 
sau la o universitate. 

• Cazare – închirierea sau cumpărarea unei case sau a unui apartament. 

• Obținerea sau utilizarea serviciilor – cum ar fi serviciile bancare sau de 
asigurări, serviciile furnizate de departamentele guvernamentale, serviciile de 
transport sau de telecomunicații, serviciile profesionale precum cele furnizate de 
avocați, medici sau mici comercianți, servicii oferite de restaurante, magazine sau 
locuri de divertisment. 

• Accesarea locurilor publice -  cum ar fi parcuri, birouri guvernamentale, 
restaurante, hoteluri sau centre comerciale. 

Ce este discriminarea rasială? 

Discriminarea rasială se întâmplă, de asemenea, atunci când o persoană este tratată mai 
puțin favorabil decât o altă persoană aflată într-o situație similară din cauza rasei, culorii, 
descendenței, originii naționale sau etnice sau a statutului de imigrant. De exemplu, ar fi o 
"discriminare directă" dacă un agent imobiliar ar refuza să închirieze o casă unei persoane 
deoarece aceasta are o anumită origine rasială sau o anumită culoare a pielii. 

Discriminarea rasială este prezentă, de asemenea, atunci când există o regulă sau o politică 
care este aceeași pentru toată lumea, dar are un efect nedrept asupra persoanelor de o 
anumită rasă, culoare, descendență, origine națională sau etnică sau statut de imigrant. 
Aceasta se numește "discriminare indirectă". De exemplu, poate fi o situație de discriminare 
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indirectă cazul în care o companie spune că angajații nu au voie să poarte pălării sau alte 
obiecte asemănătoare de acoperit capul la locul de muncă, deoarece acestea ar putea avea 
un efect ofensator asupra persoanelor din anumite medii rasiale sau etnice. 

Ce este ura rasială? 

Este împotriva legii să faci ceva în public bazat pe rasă, culoare, originea națională sau 
etnică a unei persoane sau a unui grup de persoane care este de natură să jignească, să 
insulte, să umilească sau să intimideze. 

Exemple de ură rasială pot include: 

• materiale ofensatoare pe internet de natură rasială, inclusiv e-forumuri, 
bloguri, situri de rețele sociale și situri de video sharing 

• comentarii sau imagini jignitoare în publicații precum ziare, reviste sau pliante 

• discursuri jignitoare la un miting public 

• comentarii abuzive într-un loc public, cum ar fi un magazin, un loc de muncă, 
un parc, în mijloacele de transport în comun sau la școală 

• comentarii abuzive la evenimente sportive făcute de jucători, spectatori, 
antrenori sau persoane oficiale. 

Când nu este comportamentul ofensator bazat pe rasă considerat a 
fi împotriva legii? 

RDA își propune să echilibreze dreptul de a comunica liber ("libertatea de exprimare") și 
dreptul de a trăi fără ură rasială. RDA susține că următoarele situații nu sunt împotriva legii în 
cazul în care acestea sunt "făcute în mod rezonabil și cu bună credință":  

• o lucrare artistică sau un concert - de exemplu, o piesă de teatru în care un 
personaj exprimă atitudini rasial ofensive.  

• o declarație, publicație, discuție sau dezbatere făcută în scopuri 
academice sau științifice autentice – de exemplu, discutarea și dezbaterea 
politicilor publice  precum imigrația, multiculturalismul sau măsurile speciale 
pentru anumite grupuri. 

• realizarea unui raport riguros și clar cu privire la o chestiune de interes 
public – de exemplu, un raport corect într-un ziar despre comportamentul 
ofensator rasial. 

• când se face un comentariu just, în cazul în care comentariul este o 
expresie a credinței autentice a unei persoane. 

Ce pot face dacă sunt supus unei discriminări sau uri rasiale? 

O soluție ar fi să discutați direct cu persoana sau persoanele implicate. 
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Dacă acest lucru nu rezolvă problema, sau nu vă simțiți confortabil să faceți acest lucru, 
puteți face o reclamație la Comisia australiană pentru drepturile omului. Puteți solicita, de 
asemenea, asistența unui avocat, a unui consilier sau a sindicatului ca să facă o reclamație 
în numele dumneavoastră. 

Nu costă nimic să faceți o reclamație la Comisie. 

Reclamația trebuie făcută în scris. Comisia are un formular de reclamație pe care îl puteți 
completa și expedia prin poștă sau trimite prin fax, sau puteți depune o plângere online pe 
situl nostru. Dacă nu puteți depune reclamația în scris, vă putem ajuta. 

Pentru ca reclamația dumneavoastră să fie valabilă, trebuie să fi arătat în mod rezonabil că 
evenimentele pe care doriți să le reclamați sunt o discriminare ilegală și trebuie să oferiți 
suficiente detalii despre afirmațiile dvs., inclusiv ce s-a întâmplat, când și unde s-a întâmplat 
și cine a fost implicat. 

O reclamație poate fi făcută în orice limbă. Dacă aveți nevoie de un translator sau de un 
interpret, putem organiza aceasta. 

De unde puteți obține mai multe informații? 

Datele de contact ale Comisiei australiene pentru drepturile omului sunt: 

Prin telefon 
Serviciul Național de Informații: 1300 656 419 sau (02) 9284 9888 
TTY: 1800 620 241 (număr gratuit) 
Fax: (02) 9284 9611 

Prin poștă 
 
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

 
E-mail online:  infoservice@humanrights.gov.au  
Website:  www.humanrights.gov.au 

Puteți face o reclamație online la adresa: 
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html. 

Dacă nu auziți sau aveți deficiențe de auz ne puteți contacta prin TTY la 1800 620 241. Dacă 
aveți nevoie de un interpret Auslan, putem organiza aceasta. 

Dacă sunteți nevăzător sau aveți o deficiență de vedere, putem furniza informații în formate 
alternative, la cerere. 

Alte puncte de contact pentru reclamațiile privind ura rasială 

Dacă sunteți îngrijorat de articolele ofensatoare ale mass-mediei, de conținutul transmisiunilor 
online, puteți face o reclamație la Autoritatea australiană pentru comunicații și mass-media 
(ACMA); Consiliul pentru standarde de publicitate [Advertising Standards Board for 
advertisements]; sau Consiliul Australian al Presei [Australian Press Council] cu privire la 

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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articolele din ziare. De asemenea, puteți face o reclamație către Editorul sau Managerul 
organizației media. 

Dacă sunteți îngrijorat de comportamentul ofensator al vecinilor, vă puteți adresa unui Centru 
de Justiție Comunitar [Community Justice Centre] pentru a cere sprijin în rezolvarea 
problemei sau Departamentului pentru locuințe [Department of Housing] dacă locuiți într-o 
locuință publică. 

Dacă sunteți amenințat cu violența sau atacat violent, mergeți la poliție. 

Consultanță juridică generală 

Dacă vă gândiți să faceți o reclamație, puteți obține consiliere juridică sau puteți contacta 
sindicatul dumneavostră. Serviciile juridice comunitare pot oferi consiliere gratuită cu privire 
la discriminare și hărțuire. Datele de contact ale centrului juridic comunitar cel mai apropiat 
se găsesc la adresa de internet www.naclc.org.au/directory. 

Notă: Informațiile din această fișă informativă sunt doar un ghid. Ele nu înlocuiesc  
consultanția juridică. 

 

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

