Rasismul nu este acceptabil
Dacă vedeți sau experimentați discriminare rasială,
hărțuire sau ură, nu tolerați; Vorbiți!
Dacă sunteți victima unui comportament rasist
Dacă sunteți agresat sau amenințat cu violență, contactați poliția.

•

o

Într-o situație de urgență sau care vă pune viața în pericol, sunați la Triplu Zero
(000) și cereți poliția.

o

Dacă aveți nevoie de ajutor din partea poliției, dar nu există niciun pericol imediat,
sunați la Linia de Asistență a Poliției (131 444).

•

Dacă nu s-a petrecut nici o faptă violentă și dacă sunteți în siguranță, puteți să vă
ocupați personal de situație, discutând problema direct cu persoana sau persoanele
implicate.

•

În cazul în care contactul direct nu rezolvă situația, sau nu vă simțiți confortabil să faceți
acest lucru, puteți face o plângere la Comisia Australiană pentru Drepturile Omului
(AHRC).
o

Ca să faceți o plângere la AHRC, vizitați www.humanrights.gov.au/complaints
sau sunați Serviciul Național de Informații a AHRC la 1300 656 419 sau la
02 9284 9888.

Puterea trecătorilor
Când persoane care s-au confruntat cu rasismul vorbesc împotriva lui, acest lucru face ca
persoana vizată să se simtă sprijinită și poate face ca persoana ce se comportă în mod rasist
să-și reconsidere comportamentul. Nu vă puneți în pericol. Dar dacă sunteți în siguranță să
faceți aceasta, spuneți-vă opinia direct și fiți alături de victimă. Chiar și un simplu gest poate fi
puternic.
Dacă vedeți un comportament rasist, puteți:
• Să vă exprimați opinia direct, numiți-l deschis rasism, făceți-l pe vinovat să înțeleagă că
așa ceva nu este acceptabil
• Sprijiniți victima – stați lângă persoana vizată și întrebați-o dacă este bine
• Luați dovezi - înregistrați incidentul pe telefon, luați o fotografie a făptașului și raportați-l
autorităților
Comisia australiană pentru drepturile omului are sfaturi pentru martori, vizitați
https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Discriminarea rasială și drepturile dumneavoastră
În Australia este împotriva legii de a face ceva în public pe baza rasei, culorii, originii naționale
sau etnice a unei persoane sau a unui grup de persoane care este de natură să jignească, să
insulte, să umilească sau să intimideze. Acest tip de comportament este clasificat ca fiind ură
rasială.
Exemple de ură rasială pot include:
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•

materiale rasiste ofensatoare pe internet, inclusiv forumuri online, bloguri, situri de rețele
sociale și situri de partajare video

•

comentarii sau imagini rasiste jignitoare într-un ziar, revistă sau altă publicație, cum
ar fi un prospect sau o foaie volantă

•

discursuri jignitoare rasiale într-un loc public cum ar fi într-un magazin, la lucru, într-un park,
pe transportul public sau la școală

•

comentarii abuzive rasiale la evenimente sportive de către jucători, spectatori, antrenori sau
oficiali.

Legea urmărește să găsească un echilibru între dreptul de a comunica liber ("libertatea de
exprimare") și dreptul de a nu fi supus urii rasiale. S-ar putea ca unele acțiuni să nu fie
împotriva legii dacă sunt "făcute în mod rezonabil și cu bună credință".
Discriminarea rasială are loc 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, cum ar fi refuzul de a închiria o locuință unei persoane
pe motiv că aceasta are o anumită descendență rasială sau o anumită culoare a pielii.
Discriminarea rasială are loc, 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 statutul de imigrant ca de exemplu o
companie care spune că angajații nu trebuie să poarte pălării sau alte obiecte de acoperit capul
la locul de muncă, ceea ce este posibil să aibă un efect nedrept asupra persoanelor din unele
medii rasiale / etnice.
Dacă vă confruntați cu discriminare rasială sau ură, puteți face o plângere la Comisia
australiană pentru drepturile omului. Procesul de reclamație este simplu, gratuit și flexibil.
Pentru a depune o plângere la Comisia australiană pentru drepturile omului, vizitați
www.humanrights.gov.au/complaints

Serviciul Național de Informații
Serviciul Național de Informații al Comisiei Australiene pentru Drepturile Omului (NIS) oferă
informații și recomandări persoanelor, organizațiilor și angajatorilor cu privire la o serie de
probleme legate de drepturile omului și discriminare. Acest serviciu este gratuit și confidențial.
NIS poate:
•

să vă ofere informații despre drepturile și responsabilitățile dumneavoastră în temeiul
legislației federale privind drepturile omului și combaterea discriminării

•

să discute cu dumneavoastră dacă ați putea face o plângere la Comisie sau modul în
care legea s-ar putea aplica situației dumneavoastre.

•

să vă ofere informații despre cum să depuneți o plângere, cum să răspundeți la o
plângere sau cum să vă ocupați de anumite probleme de discriminare

•

să vă recomande unei alte organizații care v-ar poate ajuta

Vă rugăm să rețineți că NIS nu poate oferi consultanță juridică.
Puteți contacta NIS prin:
•

Telefon: 1300 656 419 sau 02 9284 9888

•

Adresa de e-mail: infoservice@humanrights.gov.au

•

Fax: 02 9284 9611

•

Serviciul Național de Releu: 1300 555 727 (Vorbește și Ascultă) sau internet-relay.nrscall.gov.au

Serviciul de traducere și interpretare
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Serviciul de traducere și interpretare (TIS National) este un serviciu de interpretare pentru
persoanele care nu vorbesc limba engleză. Majoritatea serviciilor naționale TIS sunt gratuite pentru
persoanele care nu vorbesc limba engleză.
•

Telefonați la: 131 450

•

Vizitați: www.tisnational.gov.au

Consiliere și starea de sănătate mentală
Un nou serviciu de asistență 24/7 special conceput pentru a ajuta oamenii pe perioada pandemiei
COVID-19 este disponibil gratuit tuturor australienilor.
Serviciul de asistență poate fi accesat prin intermediul sitului web
https://coronavirus.beyondblue.org.au/
Pentru serviciile de asistență în cazuri de criză personală și sănătate mentală, puteți contacta
Beyond Blue la 1800 512 348 sau Lifeline la 13 11 14 în orice moment.
Kids Helpline este un serviciu gratuit pentru tinerii cu vârste cuprinse între 5 și 25 de ani. Copii,
adolescenți și adulți tineri pot suna oricând la 1800 551 800.

Racism is not acceptable - 05062020 - Romanian

3

