
Razem przeciw 
rasizmowi!
Walcz o Twoje prawa!

 Na naszej stronie internetowej  

 znajdziesz ten folder także w  

 tłumaczeniu na inne języki. 

PL



Możesz się bronić

Udokumentuj incydent!
• Zanotuj, co, kiedy i gdzie się wydarzyło i kto co 

powiedział.

• Udokumentuj sytuację jak najszybciej! 

Wykorzystaj do tego także bezpłatną aplikację 

Gleichbehandlungs:App

• Zachowaj dowody – np. wiadomości na WhatsApp. 

Mogą być później przydatne.

Skorzystaj z porad!
• W biurze rzecznika ds. równego traktowania 

otrzymasz bezpłatne i bezstronne porady 

przy zachowaniu poufności. Wspólnie z Tobą 

zastanowimy się, jak zareagować i czy byłoby 

sensowne podjęcie określonych kroków prawnych.

• Oczywiście możesz zabrać ze sobą osobę 

towarzyszącą, do której masz zaufanie. 

• Jeżeli chcesz porady w języku, w którym możesz 

się najlepiej wyrazić, zorganizujemy odpowiedniego 

tłumacza.

Slyszy się też o rasistowskich obelgach na 

ulicy, o hejcie w necie i o tym, że w urzędach 

lub na policji są inaczej traktowani z uwagi 

na ich pochodzenie. Zgłaszaj do nas także 

takie dyskryminujące sytuacje! Nasze biura 

dokumentują rasistowskie incydenty i pomogą 

Ci w znalezieniu odpowiedniej placówki 

doradczej.



„Kolega mojego ojca opowiada stale 

antysemickie kawały. Nie wie, że 

jesteśmy Żydami. Mój ojciec boi się 

powiedzieć o tym.”

„Rok temu skończyłam naukę zawodu. 

Mimo to nie znajduję żadnego miejsca 

pracy, bo noszę chustę. Jestem w kropce i 

nie wiem, co mam zrobić.“

„Wyprowadziliśmy się z mieszkania i szukamy 

kogoś, kto chciałby wynająć to mieszkanie. 

Właściciel nie ma nic przeciwko temu, ale nie chce 

żadnych „cudzoziemców“. Nie chcemy akceptować 

takich uprzedzeń!“

„Mój partner urodził się w Ghanie. Zamówiliśmy stolik w restauracji, a mimo to kelnerka powiedziała, że nie ma dla nas miejsca. Zepsuła nam wieczór i czujemy się upokorzeni.“

„Moja nauczycielka naśmiewa się z moich tureckich kolegów. Nikt na to nie reaguje, ale uważam, że to naprawdę nie jest OK!”



Dyskryminacja  
na tle rasowym  
jest zabroniona!

Kiedy dyskryminuje się osoby z powodu koloru 

skóry lub narodowości czy pochodzenia etnicznego, 

nazywamy to rasizmem. Nierzadko także dochodzi 

do dyskryminacji religijnej. Często spotykane formy 

takiej dyskryminacji to antysemityzm i rasizm wobec 

muzułmanów. Kiedy dyskryminacja dotyczy Romów, 

mówimy o antycyganizmie.

Rasizm prowadzi do podziału naszego społeczeństwa 

i tym samym szkodzi nam wszystkim.

Negatywne skutki dyskryminacji dla osób 

dotkniętych tym zjawiskiem są znane – dyskryminacja 

uderza w godność człowieka, ogranicza go i narusza 

jego prawa.

Ustawa o równym traktowaniu zabrania dyskryminacji 

w pracy zawodowej, nauce zawodu, w szkole, w 

sklepach, przy wynajmowaniu mieszkania, zawieraniu 

ubezpieczenia oraz także w odniesieniu do pewnych 

świadczeń socjalnych.

 Biuro rzecznika ds. równego traktowania angażuje  

 się na rzecz szacunku, godności i równych praw dla  

 wszystkich ludzi. W naszym społeczeństwie nie ma  

 miejsca dla rasizmu.



Zacznij działać

Zacznij działać i zgłaszaj dyskryminujące rasistowskie 

wypowiedzi i zachowania do biura rzecznika ds. 

równego traktowania.  Zgłaszaj  takie incydenty 

również wtedy, gdy byłeś ich świadkiem.

Dokumentujemy, 
 doradzamy i wspieramy
Biuro rzecznika ds. równego traktowania prowadzi  

 dokumentację  wszystkich zgłoszonych incydentów 

o podłożu rasistowskim. Jako  niezależna instytucja 

oferujemy bezpłatne i poufne  porady U nas możesz 

wszystko opowiedzieć – wysłuchamy i razem z Tobą 

omówimy możliwości prawne. Każdy krok będzie 

podejmowany tylko za Twoją zgodą.

  Zadzwoń na nasz bezpłatny numer telefoniczny 

0800 206 119

   Albo skorzystaj z formularza kontaktowego na 

stronie www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at

   Tutaj znajdziesz naszą aplikację  

GAW Gleichbehandlungs:App

Google Play App Store 



Kontakt i porady

Centrala w Wiedniu
Taubstummengasse 11, 1040 Wien

Telefon: +43 1 532 02 44

Email: gaw@bka.gv.at

Biuro regionalne w Styrii
Südtiroler Platz 16, 8020 Graz

Telefon: +43 316 720 590

Email: graz.gaw@bka.gv.at

Biuro regionalne w Karyntii
Kumpfgasse 25, 9020 Klagenfurt

Telefon: +43 463 509 110

Email: klagenfurt.gaw@bka.gv.at

Biuro regionalne w Górnej Austrii
Mozartstraße 5/3, 4020 Linz

Telefon: +43 732 783 877

Email: linz.gaw@bka.gv.at

Biuro regionalne dla Tyrolu, Salzburga, Vorarlbergu
Leipziger Platz 2, 6020 Innsbruck

Telefon: +43 512 343 032

Email: ibk.gaw@bka.gv.at
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