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PaunangSalita
Ang Ordinansa laban sa Diskriminasyon sanhi ng lahi at ang Alituntunin ng
PamamalakadsaTrabahoaybuongoperasyongnagsimulanoongika10ngHulyo2009.
Ito ay nagbigay sa Hong Kong ng isang bagong oportunidad at kasabay nito ay isang
bagongpagsubokupanggawingmasmabutiatmaspantayangating lipunanparasa
lahatngnamumuhayritoanupamanangkanilanglahi.

Ang isang importanteng aspeto sa ating buhay ay trabaho. Ang Alituntunin ng
Pamamalakad na ito ay nagpapaliwanag kung paano ipinagtatanggol ng Ordinansa
labansaDiskriminasyonsanhi ngLahiangmga taomulasadiskriminasyonnglahi sa
mga bagay na may kaugnayan sa trabaho. Ito ay inihinanda at inilathala ng Equal
OpportunitiesCommission,sailalimngOrdinansa.

AngOrdinansalabansaDiskriminasyonsanhinglahiaypangapatnapiyesangbatas
laban sa diskriminasyon na isinabatas sa Hong Kong, kasunod ng Ordinansa laban sa
Diskriminasyon sanhi ng Kasarian at ang Ordinansa laban sa Diskriminasyon sanhi ng
Kapansanannoong1996atangOrdinansalabansaDiskriminasyonsanhingKatayuan 
ng Pamilya noong 1997. Habang ang mga probisyon sa Ordinansa laban sa
Diskriminasyon sanhi ng lahi ay pangkalahatang katulad sa iba pang mga ordinansa
laban sa diskriminasyon, maraming mga probisyon dito ang partikular na isinabatas
upang matugunan ang mga suliranin sanhi ng lahi na bukod tangi sa kapaligiran ng
HongKong. 

Ang Alituntunin ng Pamamalakad na ito ay naisagawa matapos ang pagsangguni sa
publiko at mga taong nakataya. Nilalayon nito na maipaliwanag ang batas at 
makapagbigay ng praktikal na gabay kung papaano sumunod sa Ordinansa laban sa
Diskriminasyon sanhi ng Lahi sa mga bagay na may kaugnayan sa trabaho pati na rin
angpagtaguyodngpantaypantaynapakikitungkosalahisalugarngtrabaho.

Kami ay umaasa na ang Alituntunin ng Pamamalakad na ito ay magiging
kapakipakinabangsainyo.



EqualOpportunitiesCommission
Hulyo2009
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1 Introduksyon 
1.1

Ang Ordinansa laban sa Diskriminasyon sanhi ng Lahi (Race Discrimination
OrdinanceoRDO

1.1.1

Ang Race Discrimination Ordinance (RDO) ay ipinatupad noong 2008.
Ang pangunahing layunin nito ay upang gawing labag sa batas ang
diskriminasyon, harassment at paninirangpuri batay sa lahi. Kasabay
nito ay ipinagkakaloob sa Equal Opportunities Commission (EOC) ang
katungkulan na puksain ang ganitong diskriminasyon, harassment at

1.2

paninirangpuri upang maitaguyod ang patas na pakikitungo at
magandang ugnayan sa pagitan ng mga taong nagmumula sa iba’t
ibanglahi1.

1.1.2
Ang Kabanata 3 ng RDO ay tungkol sa diskriminasyon at harassment
bataysalahisatrabahokungsaanlabagsabatasangpagpapakitang
diskriminasyonatharassmentsapamamasukan,ibangmgakaugnayna
trabaho at iba pang mga bagaybagay na may kaugnayan dito2. Sakop
ng Kabanata 5 ng RDO ang mga anunsyo na nagpapakita ng
diskriminasyonatibapangmgalabagsabatasnagawain. 

LayuninngCode
 
1.2.1  ItongCodeofPractice(Code)oAlituntuninngPamamalakadayinilabas
ngEOC,alinsunodsaRDOseksyon63.Nilalayonnitonamagbigayng
praktikal na gabay kung paano maiiwasan ang diskriminasyon at
harassment batay sa lahi at iba pang mga labag sa batas na gawain
upang maitaguyod ang patas na pakikitungo sa lahi at magandang
ugnayan sa trabaho. Inilalaan ang Code sa paghikayat ng mga
nagpapatrabaho,mgaempleyadoatibangmgapartidonamaitaguyod
angpatasnapakikitungosalahisalugarngtrabahosapamamagitan
ng paghihimok ng mahusay na pamamalakad. Nilalayon rin nito na
bigyanangmgaempleyadongpagunawatungkolsabatasatkanilang
mga karapatan sa ilalim ng RDO, sa gayon, ay matutunan nilang
respetuhinathuwagabusuhinangkarapatanngibangtao.AngCode
aytumutulongrinsamgaempleyadoatmanggagawanamaliwanagan
kung ano ang dapat nilang gawin kung makaharap sila sa


1
2

 SumanggunisamahabangtitulongRDO(Kab.602)
 SumanggunisaKabanata3ngCode(pah.13)
4

diskriminasyonatharassmentdahilsakanilanglahi. 
1.2.2


AngCodeaydapatbasahinsapagkakaunawaatpumapailalimsaRDO.
Dapat na basahin ang Code na ito sa kabuuan at ayon sa diwa ng
pagtataguyodng patas napakikitungosalahi. Hindiitodapatbasahin
nangbahagyaopakitunguhansaisangmakitidnaparaan. 

1.3


KatayuanatpagpapatupadngCode
1.3.1


Ang Code na ito ay isang istatutoryang code na inihain sa harap ng
Lehislatibong Konseho. Ang Code ay nagbibigay ng mungkahi ukol sa
mahusaynapamamalakadatgawisatrabaho.DapatgamitinangCode
sapagtataguyodngpatasnapakikitungosalahiatmagandangugnayan
salugarngtrabaho.  Halimbawa,kungangtrabahoaymaykinalaman
sa pagbibigay ng edukasyon o iba pang serbisyo at pasilidad, ang
pagsulong ng patas na pakikitungo sa lahi sa lugar ng trabaho ay
maaaring makatulong upang matiyak na ang mga serbisyong itong ay
ipinagkakaloob ng walang diskriminasyon sa lahi o lipi o harassment.
Bagamat ang Code ay hindi batas, ito ay maaaring tanggapin bilang
ebidensiya at susuriin ng hukuman ang mga mahahalagang bahagi ng
Code upang maliwanagan ang anumang mga katanungan mula sa
pagsasatupad ng RDO3. Kapagangisangnagpapatrabahoaysumunod
samungkahingCodenamagpatupadngmgamakatwiranatpraktikal
nahakbangparamaiwasanangdiskriminasyonatharassmentsalugar
ngtrabaho,makakatulongangmgaganitonghakbangupangipakitana
sumusunodsabatasangnagpapatrabaho. 


1.3.2

Alinsunod sa pagpapairal ng RDO sa trabaho, ang Code ay
ipinapatupadsalahatnguringrelasyonsaloobngtrabahosapribado
at pampublikong sektor, maliban kung ang nasabing empleyado ay
ganapnanagtratrabahosalabasngHongKong4.  AngCodenaitoay
ipinapatupad rin sa ibang mga kaugnay na trabaho at ibang mga
bagaybagay na may kaugnayan sa trabaho tulad ng mga contract
worker, mga ahenteng may komisyon, mga magkakasosyo, mga
bokasyonal na pagsasanay at mga serbisyo ng mga ahensya sa
pagtratrabaho5.



3

 RDOseksyon63(14) 
 RDOseksyon16atkabanata3.3ngCode(pah.13)
5
 SumanggunisaKabanata3ngCode(pah.13)
4

5

1.4

Mgamungkahisamahusaynapamamalakadatpaggamitngmgahalimbawa


1.4.1

Ang Code ay nagbibigay ng mungkahi ukol sa mahusay na
pamamalakad at patakaran sa trabaho 6 . Dapat sundin ng mga
nagpapatrabahoatibangmgapartidoangmgamungkahiayonsalaki
atistrakturangkanilangorganisasyonatrekursonamayroonsila.Ang
mga mas maliit na organisasyon at negosyo na may mas simpleng
istraktura ay maaaring magpairal ng mas hindi gaanong pormal na
patakaran basta’t ito’y naaayon sa diwa ng pagpapatupad at
pagtataguyodngpatasnapakikitungosalahi. 

1.4.2

1.4.3


Ang Code ay gumagamit ng mga simpleng pangyayari upang ilarawan
kung paano magagamit ang mga prinsipyo at kongsepto ng RDO sa
sitwasyonsatrabaho.Angpaggamitngbatashinggilsadiskriminasyon
ay ganap na batay sa mga katotohanan ng bawat particular na kaso.
Ang mga pagpapaliwanag na ginamit sa Code ay nilalayon upang
padaliinangpangkalahatangpagunawasabatas.  Maaaringhindinito
nasasakop ang lahat ng mga mahahalagang katotohanan ng isang
partikular na sitwasyon na tunay na nakakasagupa ng tagabasa, at
samakatuwidayhindidirektangnaaangkop.  

SapanahonngpagpasangCodenaito,walapangmgadesisyonmula
sa korte sa Hong Kong hinggil sa pagpapairal ng RDO.  Ang mga
desisyonngkortesailalimngibangmgabatashinggilsadiskriminasyon
saHongKongosaibanglugar(tuladnghurisprudensyangkaraniwan
at batas internasyonal) ay maaaring makatulong sa pagunawa kung
paano gumagana ang RDO at mga kaugnay na mga sanggunian ay
mababasa sa mga paliwanag sa baba ng pahina. Ngunit mahalagang
isaalangalang rin ang pagkakaiba sa pagitan ng pambatasang
probisyon at aktwal na mga pangyayari sa ibang bansa at sa mga
nangyayarisaloobngHongKong.


1.4.4

HabangnilalayonngCodenaipaliwanagangpangkahalatangprinsipyo
ng batas, hindi ito isang kumpleto at makapangyarihang pahayag ng
batas.Kung kaya’t,hindiitodapatnatanggapinbilangkapalitparasa
pagkuha ng legal na payo sa isang partikular na sitwasyon. Ang mga
tagabasa ay dapat sumangguni sa mga kaugnay na RDO probisyon at
mgalegalnapayoparasaanumanglegalnaobligasyonnanauukolsa


6

 SumanggunisaKabanata5ngCode(pah.27)
6

partikularnasitwasyon.
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2 KahuluganngLahisailalimngRDO

2.1


AnoangkahulugannglahisailalimngRDO
2.1.1 SailalimngRDO,anglahiaynangangahuluganna“lahi”,”kulay”,”lipi”,o
“pinagmulangbansa”o“pinagmulangetniko”ngisangtao7.  Angisang
gruponglahiayisanggrupongmgataonanagpapakitangganitongmga
katangian 8 .  Batay dito, ang RDO ay sumusunod sa kahulugan ng
diskriminasyon sa lahi na nakasaad sa Artikulo 1 ng International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(ICERD).

2.1.2 Lubos din na ipinapaliwanag ng RDO ang kahulugan ng "lipi” 9  sa
pamamagitan ng pagkakaloob na ang diskriminasyon batay sa lipi ay
nangangahulugan ng diskriminasyon laban sa mga miyembro ng
komunidad batay sa mga anyo ng antas sa lipunan tulad ng sistema ng
kasta o mga katulad na sistema ng namanang katayuan na
nagpapawalangbisaonakakasamasakanilangpatasnapagkakalugodsa
humanrights.


2.1.3 Walangmalinawnapagpapaliwanagnamaykaugnayansakahuluganng
“lahi”, “kulay”, “pinagmulang bansa” o “pinagmulang etniko”.  Sa
paggamit ng mga katagang ito, makakatulong na sumangguni sa mga
sumusunodnadokumento:

(1) ICERDatmgakaugnaynadokumento10;

(2) Kaso sa batas at iba pang materyales sa ibang hurisdiksyon
(halimbawa,sahurisdiksyonngkaraniwangbatas).

2.1.4 Ang mga nailahad sa itaas na sinangguniang impormasyon ay
nagpapahiwatigna:


7

 RDOseksyon8(1)(a)
 RDOseksyon8(1)(d)
9
 RDOseksyon8(1)(c)
10
 Halimbawa,nakasaadsaPangkalahatangRekomendasyonVIIIngLuponsaPagaalisngLahatngUri
ngDiskriminasyon(isangkatawanngmgaindependiyentengmgaekspertonaitinatagsailalimngICERD)
naangpagkakakilalangmgaindibidwalbilangkasapingisangpartikularnagruponglahiaydapatna
manggagalingsakanilangsarilingpagkakakilalakungwalangdahilannasumasalungatdito. 
8

8

(1) Angkapootangpanlahiatdiskriminasyonsanhinglahiayresultang
panlipunang proseso na nagsisikap na paguriuriin ang mga tao sa
iba'tibang mga grupo upang sadyang isantabi ang mga ito sa
lipunan11.  Sa ganitong konteksto, ang mga salitang "lahi", "kulay,"
pinagmulang bansa” o “pinagmulang etniko” sa batas ukol sa
diskriminasyon ay may malawak at popular na kahulugan12.  Hindi
silaeksklusibosaisa'tisaatangisangtaoaymaaaringmakasamasa
higit sa isang grupo ng lahi13. Halimbawa, ang pagkilala sa mga tao
bilang mga Asyano ay isang gawi batay sa lahi. Ganoon rin ang
pagkilalasamgataonamayetnikongTsino.Angisangtaongnakatira
saHongKongaymaaaringkabilangsalahingAsyanoatsaetnikong
Tsino.

(2) Kabilang sa pinagmulang bansa ay ang paggaling sa isang bansa na
wala na o mula sa isang bansa na kailanman ay hindi naging isang
bansang estado sa modernong kahulugan 14 .  Magkaiba ang
bansangpinagmulansanasyonalidad.Angpambansangpinagmulan
ng isang tao ay maaaring maging iba sa kanyang nasyonalidad o
pagkamamamayan. Halimbawa, ang isang taong nakatira sa Hong
Kong na nagmula sa India ay maaaring isang mamamayan ng
Malaysia. 

(3) Ang isang grupo ay isang grupong etniko (kung saan ang mga
miyembro nito ay nagmula sa etniko ng grupo) kung ito ay isang
natatangiatnaiibangpangkatngpopulasyonbungangpagsasamang
magkakatulad na kaugalian, paniniwala, tradisyon at mga katangian
na nagmumula sa isang mahaba at magkatulad na kasaysayan o
pinaniniwalaang magkatulad na kasaysayan15. Sa ganitong batayan,
angmgaHudyoatSikhayitinuturingnagrupongetniko.Angibang
mgagruponamayganitongkatangianaymaaariringtawaginbilang

11
 AlituntuninngPagsasagawangPagkakapantaypantaysaTrabahosaPagitanngLahisaUK(UKCode
of Practice on Racial Equality in Employment), talata 20, Komisyon sa Pagkakapantaypantay ng Lahi
(CommissionForRacialEquality),Canada,2005
12
 KingAnsellvPolice[1979]2NZLR531atMandlalabankayDowellLee[1983]ICR385
13
 RDO seksyon 8(1)(d) at ang Alituntunin ng Pagsasagawa ng Pagkakapantaypantay sa Trabaho sa
Pagitan ng Lahi sa UK (UK Code of Practice on Racial Equality in Employment), pah. 111, Komisyon sa
PagkakapantaypantayngLahi(CommissionForRacialEquality),2005
14
 AlituntuninngPagsasagawangPagkakapantaypantaysaTrabahosaPagitanngLahisaUK(UKCodeof
Practice on Racial Equality in Employment), pah. 109, Komisyon sa Pagkakapantaypantay ng Lahi
(CommissionForRacialEquality)2005
15
 KingAnsellvPolice[1979]2NZLR531;sumanggunirinsaMandlavDowellLee[1983]ICR385atBBC
ScotlandlabankaySouster[2001]IRLR150
9

grupong etniko16. Ang ibang mga grupo na may ganitong katangian
aymaaariringtawaginbilanggrupongetniko. 

2.2

Relihiyon

2.2.1 Angmismongrelihiyonayhindilahi.SailalimngRDO17,angisanggrupo
ngtaonainilalarawansapamamagitanngrelihiyonayhindiisanggrupo
ng lahi. Ang batayan na relihiyon ay hindi kabilang sa sakop ng RDO18.
Ngunitangmgarekisitookondisyonnamakaaapektosamgakasanayang
pangrelihiyon ng tao ay maaaring maging hindi direktang
diskriminasyonlabansailangmgagruponglahi.Sakalingmayganitong
pangyayari,mapapaloobitosaRDO19. 20(tingnananghalimbawanaang
pagbabawal sa balbas sa ika9 na lawaran sa ibaba ay maaaring hindi
direktaangdiskriminasyonlabansamgaetnikonggrupokungsaanang
mga kasanayan o kaugaliang pang relihiyon ay ang pagkakaroon ng
balbas)  


2.3



2.4

Wika

2.3.1 Dahil ang wika na ginagamit ng mga tao ay karaniwang nakaugnay sa
kanilang lahi, ang pagtrato batay sa wika ay maaaring may
diskriminasyon laban sa mga grupo ng lahi o maaaring umabot sa
pangliligalignglahi.Dahilangmgasuliraninsawikaaymaaaringlumitaw
saiba’tibaaspetosatrabaho,angmgaitoaybabanggitinathaharapin
sa iba’t ibang parte ng Code na nasa ibaba (tingnan ang mga
halimbawang bahagi 3.8.1(2) to (4), 5.3.1(1)(d), 5.3.1(2), 5.3.4(3),
5.3.5(2),5.3.12,5.3.13(1),5.3.14(8)(c),and6.1.1(2)(v)).

AnoanghindiitinuturingnadiskriminasyonbataysalahisailalimngRDO

2.4.1 SailalimngRDO,angmgakilosbungangmgabagaybagaynanakasaad
sa seksyon 8(3) ay hindi mga kilos na nagpapakita ng diskriminasyon
bataysalahi.Angmgakilosbungangmgabagaybagaynaitoayhindirin
itinuturing na rekisito o kondisyon ng kahulugan ng hindi direktang


16

 KingAnsellvPolice[1979]2NZLR531atMandlavDowellLee[1983]ICR385
 TowerHamletsLondonBoroughCouncilvRabin[1989]ICR693
18
 TowerHamletsLondonBoroughCouncilvRabin[1989]ICR693
19
 SumanggunisaRDOseksyon4(b);attalata6.1.1(2)ngCode(pah.52)
20
 SumanggunisaRDOseksyon4(b);attalata6.1.1(2)ngCode(pah.52)
17

10

diskriminasyonsailalimngRDO21.  Angmgabagaybagaynaitoay:

(1) Kung ang taong nabanggit ay isang katutubong naninirahan sa
village22;

(2) Kung ang taong nabanggit ay permanenteng naninirahan, may
karapatan sa pinamamahayanan, may karapatan na  dumating,
limitasyon at kondisyon sa pamamalagi  at may pahintulot na
magpuntaatmanatilisaloobngHongKong23; 

(3) GaanokatagalangpaninirahanngtaongnabanggitsaloobngHong
Kong24;

(4) Kung ang taong nabanggit ay may tiyak na nasyonalidad at
pagkamamamayan25.

2.4.2 Bagamatangmgakilos bataysamgabagaybagaynanakasaadsaitaas
ay hindi bumubuo ng diskriminasyon sa ilalim ng RDO dahil hindi sila
pumapaloobsakahulugannglahi,angmgabagaynaitoayhindidapat
na gamitin bilang maskara upang itago kung ano ang sa katunayan ay
diskriminasyon sanhi ng lahi sa ilalim ng RDO. Kung sakaling may
nangyaringtunaynadiskriminasyonsanhinglahi,angtaongbiktimang
diskriminasyon ay maaaring magsampa ng legal na paglilitis sa korte o
magreklamo sa EOC para sa karapatang imbestigasyon at
pakikipagkasundo26.


PagpapakitangHalimbawa1:
Isang babaeng nagmula sa Pakistan na ngayon ay naninirahan sa 
Hong Kong ay nais pumasok bilang manager sa isang kumpanya.
Bagamat ang kanyang kwalipikasyon ay angkop sa lahat ng mga
pangangailangan ng nasabing trabaho, hindi siya permanenteng
residente ng Hong Kong. Dahil dito, tinanggihan ng kumpanya ang

21

 SumanggunisaRDOseksyon4(b);attalata6.1.1(2)ngCode(pah.52)
 RDO seksyon 8(3)(a); “katutubong naninirahan” ay isang katagang ipinaliwanag sa Ordinansa sa
HalalanngmgaKinatawansaVillage(VillageRepresentativeElectionOrdinance)Kab.576;"naitatagna
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kanyang aplikasyon at sinabing tumatanggap lamang sila ng
empleyadongmayhawakngpermanentengpaninirahansaHongKong.
Ngunit, sa katunayan, ang kumpanya ay may mga empleyadong hindi
lamang permanenteng residente ng Hong Kong, marami rin itong mga
manager na nagtratrabaho sa loob ng kumpanya na galing sa iba’t
ibangbansaoetnikoatkungsaanayhindisilapermanentengresidente
ng Hong Kong.  Kahit na masasabing ang pagiging o hindi pagiging
permanentengresidentengisangtaoayhindibatayannglahisailalim
ng RDO, base sa naturang paglalahad, maaaring magkaroon ng
konklusyon ang korte na ang tunay na dahilan para sa pagtanggi sa
aplikante ay dahil siya ay nagmula sa Pakistan na maaring ituring na
diskriminasyonbataysalahisailalimngRDO. 
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3 SakopngKabanata3ngRDO 

3.1 Laranganngtrabaho

Sakop ng Kabanata 3 ng RDO ang tungkol sa diskriminasyon at harassment sa
larangan ng trabaho na kabilang dito ang pagtratrabaho, mga kaugnay na
trabahoatmgabagaybagaynamaykaugnayansatrabaho. 

3.2 Kahuluganngtrabaho

3.2.1 NililiwanagngRDOnaang“pagtatrabaho”ayisangkontratangserbisyo
o pagiging apprentice, o isang kontrata upang personal na gawin ang
anumang trabaho 27 . Itong kahulugan ng pagtratrabaho ay higit na
malawakkaysasakahulugannanakasaadsakaraniwangbatasobatassa
paggawa. Ang mga taong hindi itinuturing na empleyado sa ilalim ng
karaniwang batas o batas sa paggawa ay protektado sa anumang
diskriminasyon at harassment batay sa lahi sa ilalim ng RDO kung ang
trabahonilaaykabilangsakahuluganngRDOsapagtratrabaho. 

PagpapakitangHalimbawa2:
Ang RDO ay sumasaklaw sa may sariling hanapbuhay na musikerong
Pilipinonamaykontratasaisangmayaringbarnakumantasaloobng
bar.SailalimngRDO,angmayaringbarayhindimaaaringmagpakita
ngdiskriminasyonoharassmentbataysalahisaPilipinongmusikero. 

3.2.2 GinagamitangRDOsapagtatrabahosaparehongpribadongsektoratsa
gobyerno 28  at ibang pampublikong sektor. May karapatan ang mga
empleyado at manggagawa  ng mga ito na magtrabaho na malaya sa
diskriminasyonatharassmentbataysalahisailalimngRDO. 

3.3 GanapnanagtatrabahoomadalasnanasalabasngHongKong

3.3.1 Ang RDO ay hindi sumasakop sa mga taong ganap na nagtratrabaho o
madalas na nasa labas ng Hong Kong29.  Ang sinangguniang kaso sa

27

 RDO seksyon 2; ang isang kontrata na pumapaloob sa ganitong kahulugan ay hindi na
nangangailangannaisulat.  
28
 RDOseksyon3
29
 RDOseksyon16(1)
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batasaynagpapahiwatigna:

(1) Ang RDO ay sumasakop sa lahat ng sitwasyon sa trabaho, maliban
kungangempleyadoayganapnanagtratrabahoomadalasnanasa
labasngHongKongsaisangbarkoosasakyangpanghimpapawidna
nakarehistrosaHongKong30.

(2) Upang matukoy kung ang isang tao ay ganap na nagtratrabaho o
madalas na nasa labas ng Hong Kong, ang buong panahon ng
kanyangpagtratrabahoaykailangangisaalangalang31.

(3) HindisakopngRDOangisangtaongnagtratrabahomadalassalabas
ngHongKongkungangtotooaymasmaramingorasangginugugol
ngempleyadosalabaskaysasaloobngHongKongsakanyangbuong
panahonngpagtratrabaho32.

(4) Kungsakalingangisangtaoaymadalasnanagtratrabahosalabasng
Hong Kong, sakop pa rin siya ng RDO kahit na ang pagkilos ng
diskriminasyon ay nangyari sa labas ng Hong Kong. Ito ay
nangangahulugan na ang RDO ay sumasaklaw sa isang taong
pinakitaanngdiskriminasyonkahitnasiyaaynakatalagasalabasng
HongKongsakondisyonnasiyaaynagtratrabahongmasmaraming
orassaloobkaysasalabasngHongKongsakanyangbuongpanahon
ngpagtratrabaho33.

PagpapakitangHalimbawa3:
AngRDOaysumasaklawsaisangmanagernaDutchnakungsaan,55%
ngkanyangorasaynagtratrabahosiyasaHongKongat45%ngkanyang
oras ay nasa labas siya ng Hong Kong sa buong panahon ng kanyang
pagtratrabaho. Sa kabilang dako, hindi sumasaklaw ang RDO sa isang
superbisorngpabrikanaHaponnanakatalagasaisangpabrikasaChina
athindikailanmannagtrabahosaloobngHongKong. 

PagpapakitangHalimbawa4:
Ang isang accountant na Chinese na nagtrabaho ng 5 taon sa isang
kumpanya sa Hong Kong ay inilipat upang manatili at magtrabaho sa

30

 HaughtonvOlauLine(UK)Ltd[1986]IRLR465;RDOseksyon16(1)at(2)
 SaggarvMinistryofDefence[2005]IRLR618
32
 CarvervSaudiArabianAirlines[1999]ICR991
33
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isangpabrikangkumpanyasaChina.Bagamathindinanagtratrabaho
sa loob ng Hong Kong ang accountant, sakop pa rin siya ng RDO dahil
karamihan ng kanyang oras ay nasa loob ng Hong Kong sa buong
panahonngkanyangpagtratrabaho.Kungsakalingmagtrabahosiyasa
Chinanghigitsa5taonatmasmaramingorasangginugolniyasalabas
kaysa sa loob ng Hong Kong sa buong panahon ng kanyang
pagtratrabaho,hindinasiyasakopngRDO. 

3.3.2 KabilangsailalimngRDOangmgataongnagtratrabahosa: 

(1) isangbarkonanakarehistrosaHongKong;o 

(2) isang sasakyang panghimpapawid na nakarehistro sa Hong Kong at
pinapaandarngisangtaonaangpangunahinglugarngnegosyoay
nasaHongKongoaykadalasangnaninirahansaHongKong

maliban lang kung sila ay ganap na nagtratrabaho sa labas ng Hong
Kong34.

PagpapakitangHalimbawa5:
Ang RDO ay sumasakop sa isang taong nagtratrabaho sa isang barko na
nakarehistrosaHongKongkahitna10%lamangngkanyangorasaynakalaan
saloobng tubigngHong Kong.Ang RDOayhindi sumasakopsaisang taong
nagtratrabaho sa isang barko na nakarehistro sa Hong Kong ngunit lahat ng
kanyangorasaynakalaansadagatsalabasngtubigngHongKong. 


3.4 Palugitnapanahonparasamgamaliliitnanagpapatrabaho

3.4.1 Parasaunang3taonmakalipasnaangpagpapatupadngRDO,mayroong
palugit na panahon kung saan ang RDO seksyon 10(1) at 10(2) (mga
probisyon na nagbabawal sa diskriminasyon sa pagkuha sa trabaho) ay
hindigagamitinsamganagpapatrabahonakinuhasatrabahoanghindi
hihigit sa 5 empleyado35. Ang pinahabang panahon ay magtatapos sa
ika10ngHulyo2011.Kungangisangkumpanyaaynahahawakanngiba
pang kumpanya o kung ang 2 mga kumpanya ay nahahawakan ng
ikatlong panig, ang mga empleyado sa parehong kumpanya ay kasama
parasalayuninngpagbibilangngdamingmgaempleyado36.  

34

 RDOseksyon16(2)
 RDOseksyon10(3)at(8)
36
 RDOseksyon10(9)
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3.4.2 Ang palugit na panahon ay hindi gagamitin sa lahat ng kilos ng
harassment batay sa lahi o diskriminasyan sa pamamagitan ng
pambibiktima37. Sa anumang oras, lahat ng nagpapatrabaho ay hindi
maaaringgumawangharassmentbataysalahisakanilangempleyadoo
diskriminasyonsapamamagitanngpambibiktimasakanila.Angpalugit
na panahon ay hindi rin sumasaklaw sa trabaho ng mga domestic
helper 38 . Ang nagpapatrabaho ng mga domestic helper ay hindi
maaaring magpakita sa kanila ng diskriminasyon pagkatapos silang
tanggapinsatrabaho 39.    

3.4.3 Angpalugitnapanahonaymagpapasosa10Hulyo2011kungkailanang
lahatngprobisyonsailalimngRDOnanagsasaadnaangdiskriminasyon
sa trabaho ay labag sa batas ay gagamitin sa lahat ng nagpapatrabaho.
Kung ang isang nagpapatrabaho ay mayroong 5 empleyado sa loob ng
palugit na panahon, gagamitin ang RDO laban sa anumang kilos ng
diskriminasyonbataysalahisaloobngpanahonnaito. 

3.5 Mgadomestichelper

3.5.1 ItinuturingngRDOseksyon10(1)(a)at(c)isangpaglabagsabatasang
diskriminasyonsapagkuhasatrabaho.Ngunitangmgaprobisyonnaito
ay hindi ginagamit sa mga domestic helper na nagtratrabaho sa lugar
kungsaannakatiraangnagpapatrabahooangkanyangmgamalapitna
kamaganak 40 . Halimbawa, ang isang nagpapatrabaho ay maaaring
kumuha ng isang domestic helper na Indonesian para magtrabaho sa
kanyang tirahan at tumangging kumuha ng isang domesetic helper na
Thaidahilsapagkakaibangkanilangpinagmulangbansa.

3.5.2 Sa sandaling makuha sa trabaho ang domestic helper, ang domestic
helper ay protektado ng RDO seksyon 10(2) at ang nagpapatrabaho ay
hindi maaaring magpakita ng diskriminasyon batay sa lahi sa naturang
domestichelper. 




37

 SumanggunisaRDOseksyon6at10(3);attalata6.1.3ngCode(pah.57)
 RDOseksyon10(3)
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3.6 Relihiyon

Ang ikatlong bahagi ng RDO (mga probisyon kaugnay ng diskriminasyon sa
trabaho sa ilalim ng RDO) ay hindi gagamitin sa pagkuha sa trabaho sa
relihyosong samahan kung ang trabaho ay limitado sa mga tao mula sa mga
partikular na grupo ng lahi upang makasunod sa mga paniwala ng relihiyon o
upang iwasan makasama sa mga relihiyosong pagkamaramdamin ng mga
sumusunoddito41.

3.7 Ibapangmgakaugnaynatrabaho

3.7.1 Mgacontractworker

SakopngRDOseksyon15angmgataongnagtratrabahobilangcontract
worker.  Angmgacontractworkeraymgataonakinuhasatrabahong
isang contractor o subcontractor upang magtrabaho para sa
pinakapuno42.  Angcontractorayisangtaonanangangasiwangtrabaho
parasapinakapunosailalimngisangkontratanaginawanangdirektasa
pinakapuno 43. Ang subcontractor ay isang tao na nangangasiwa ng
trabahonakinuhangcontractorparasapinakapuno 44.SailalimngRDO
seksyon 15, ang pinakapuno ay hindi maaaring magpakita ng
diskriminasyonbataysalahisakanyangmgacontractworker.Kungang
isangpinakapunoayhindinagpakitangdiskriminasyonoharassmentsa
kanyangmgacontractworker,walasiyangpananagutansailalimngRDO
seksyon15.Gayunman,kailangangumawangmakatuwiranatpraktikal
nahakbangangpinakapunoparamaiwasanngkanyangmgaempleyado
namagpakitangdiskriminasyonoharassmentsakanyangmgacontract
worker at pagbawalan ang kanyang mga ahente na magpakita ng
diskriminasyonsamgacontractworker(sumanggunisakabanata4.1ng
Code(pah.21)).  

PagpapakitangHalimbawa6:
Angisangcontractorngmganaglilinisaykinukuhasatrabahoangmga
naglilinis, at sa ilalim ng kontrata ng trading firm (ang pinakapuno),
ipinapadalaangmganaglilinissatradingfirmupanglinsinangopisina
nito. Ang mga naglilinis ay galing sa iba’t ibang pinagmulang bansa

41

 RDOseksyon23(1)
 RDOseksyon15(1)
43
 RDOseksyon15(7)
44
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(halimbawa,mayibanamaylahinaChineseatmayibarinnamaylahi
na Nepalese). Lahat sila ay contract worker ng trading firm at ang
kumpanya ay hindi maaaring magpakita ng diskriminasyon sa sinuman
sakaniladahilsakanilanglahi. 

3.7.2 Mgakasosyo 

Sakop ng RDO seksyon 17 ang mga kumpanyang magkasosyo na
mayroong 6 o higit pang mga partner, hindi dapat itong magpakita ng
diskriminasyonbataysalahisasinumansamgakasosyonitoosinuman
nanaisnamagingisangsosyo.

3.7.3 Mgaahentengmaykomisyon

Sakop ng RDO seksyon 22 ang mga ahenteng may komisyon. Ang mga
ahentengmaykomisyonaymgataonatumatanggapngkomisyonpara
sa kanilang pagtrabaho sa kanilang pinakapuno, halimbawa, bilang
pinakapuno, ang isang kumpanya ng insurance ay hindi dapat na
magpakitangdiskriminasyonlabansakanyangmgaahentenginsurance
na binabayaran ng kabuuan o bahagi ng komisyon sa ilalim ng RDO
seksyon22. 

3.7.4 Mgabarrister

Ang RDO seksyon 35(1) at (2) ay tumutukoy sa mga barrister at ang
kanilangmgaclerknahindidapatmagpakitangdiskriminasyonlabansa
isang magaaral o nangungupahan o sinumang may kaugnayan sa
paghahandogngpamomosesyon45.SakoprinngRDOseksyon35(3)ang
mga taong nagbibigay, nagtatago o tumatanggap ng tagubilin mula sa
barrister at walang diskriminasyon ang maaaring mangyari dito.
Halimbawa, ang isang odinaryong kliyente ay hindi maaaring tumanggi
na magbigay ng tagubilin sa isang barrister dahil ang barrister ay
nagmulasalahingIndian. 





45

 SailalimngRDOseksyon35(4),angkatagang“estudyante”,“pageestudyante”,“nangungupahan”at
“namomosesyon” ay may mga kahulugan na pangkaraniwang iniuugnay sa kanilang paggamit sa
kontekstongtanggapanngmgabarrister. 
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3.8 Ibapangmgabagaynamaykaugnayansatrabaho

3.8.1 BokasyonalnaPagsasanay

(1) Ginagamit ang RDO seksyon 20 para sa mga tagapagkaloob ng
bokasyonal na pagsasanay. Ang mga tagapagkaloob na ito ay hindi
maaaringmagpakitangdiskriminasyonbataysalahisasinumangtao
na naghahanap o sumasailalim sa pagsasanay upang matulungan
siyang makahanap ng trabaho. Halimbawa, ang isang teknikal na
kolehiyo ay hindi maaaring tanggihan ang isang magaaral na
Pakistani na magenroll sa isang kurso ng pagsasanay sa mekanik
dahilsakanyanglahi.

(2) Ang isang tagapagkaloob ng bokasyonal na pagsasanay ay hindi
obligado na gumawa ng ibang mga pagaayos para sa ibang mga
grupo ng lahi hinggil sa mga piyesta opisyal at iba pang paraan ng
pagbibigayalam46.  Ang tagapagkaloob ay maaaring magtakda ng
wika na kinakailangan para sa mga kurso at maaaring tumangging
magpaenroll sa mga taong hindi matugunan ang mga
pangangailangan ng kurso sa kabila ng kanilang lahi. Ang ganitong
pangangailangan sa wika ay kung saan dapat katumbas ng mga
nilalamanngkurso.

(3) Ang mga impormasyon at materyales hinggil sa kurso ay maaaring
maibigay lamang sa wika na nakatakda para sa nasabing kurso.
Gayunpaman,  kung naangkop, isang mabuting pagsasanay na
magdisenyoatmagbigayngmgakurso,programa,impormasyonat
materyalesupangmagkaroonngpatasnapagkakataonangmgatao
na mula sa iba’t ibang lahi na sumailalim sa bokasyonal na
pagsasanay.  Ang mga tagapagkaloob ay hinihikayat na gawin ang
mga ito sa pamamagitan ng, halimbawa, paglalaan ng mga lecture
notes at iba pang materyales sa kurso sa wikang Inggles nang sa
ganun ang mga taong marunong bumasa sa Inggles at magsalita ng
Cantonese (ngunit hindi marunong magbasa ng Tsino) ay maaaring
lumahoksaisangkursongitinuturosaCantonese.

(4) Ang mga tagapagkaloob ay hinihikayat din na tiyakin na ang mga

46

 RDOseksyon20(2)
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pangangailangan sa wika para sa kursong pagsasanay ay may
katumbas sa nilalaman ng mga kurso, upang ang mga tao mula sa
iba’t ibang grupo ng lahi ay hindi mahahadlangan ng mga wikang
hindikinakailangan.Halimbawa,kungsaanangkailangangwikapara
sa isang kurso ay ang abilidad lamang sa pagsasalita ng Cantonese,
hindikinakailangansaisangmagaaralnasiyaaymarunongmagbasa
atmagsulatngTsino. 

3.8.2 Mgaahensyangtrabaho

(1) RDO seksyon 21 ay tumutukoy sa mga ahensya ng trabaho. Hindi
maaaring magpakita ng diskriminasyon batay sa lahi ang mga
ahensya laban sa mga tao na nais na mapagkalooban ng kanilang
mgaserbisyo.Angmgaahensyangitorinayhindimaaaringtumulong
sa mga nagpapatrabaho na may diskriminasyon batay sa lahi 47 ,
halimbawa,sapamamagitanngpagbibigayngmasmababangsahod
parasamgamanggagawangmulasailanggruponglahi.

(2) SinasaadsaRDOseksyon21(4)naangisangahensyangtrabahoay
hindinapapailalimsaanumangpananagutansailalimngseksyon21
kung maipapakita ng ahensya na ito ay nagtiwala sa pahayag ng
nagpapatrabaho na maaari itong tumanggi, ayon sa batas, sa isang
taonanaismamasukansailalimngRDO,halimbawa,kungsinabing
nagpapatrabahonaanglahiayisangmahalagangkwalipikasyonpara
sa trabaho 48 , sa kondisyon na makatuwiran ang maniwala sa
ganitongpahayag.  

(3) Para sa mga wika na kinakailangan sa isang trabaho at mahusay na
pamamalakad na may kaugnayan sa wika ng mga anunsyo, tingnan
angtalata5.3.4(3)ngCode(pah.32).



47
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4 MgaKarapatanatResponsibilidadsailalimngRDO 

4.1 Mgaresponsibilidadngmganagpapatrabahoatpinakapuno

4.1.1 SailalimngRDO,angmgaempleyadoatmanggagawaaymaykarapatan
na magtrabaho na malaya mula sa diskriminasyon at harassment batay
sa lahi. Ang mga nagpapatrabaho ay hindi maaaring magpakita ng
diskriminasyon at harassment sa kanilang mga empleyado at
manggagawa batay sa lahi. Ang RDO ay nangangailangan ng
nagpapatrabaho na gumawa ng makatwiran at praktikal na hakbang
upang maiwasan ang diskriminasyon at harassment. Dahil sa
pamamagitan nito lamang magiging malaya sa pananagutan ang isang
nagpapatrabahosakanyanglegalnaresponsibilidadsailalimngRDO49. 

4.1.2 Ayon sa RDO seksyon 47(1), anumang bagay na gawin ng isang
empleyado sa panahon ng kanyang pagtratrabaho ay itinuturing na rin
bilangkilosngnagpapatratrabahosailalimngRDO.Itoaykahitnahindi
alamohindiinaprubahanngnagpapatrabahoangginawangempleyado.
Kung,halimbawa,angisangempleyadoaynagpakitangdiskriminasyono
harassment sa kapuwa empleyado batay sa lahi, itinuturing ito bilang
kilos ng diskriminasyon o harassment sa parte ng nagpapatrabaho at
magkakaroonsiyanglegalnapananagutanditto.Itoaymalibannalang
kung ang nagpapatrabaho ay mapapatunayan na ito ay gumawa ng
makatuwiran at praktical na hakbang para maiwasang mangyari ang
diskriminasyonatharassment.

(1) Upang maisatuparan ang kanilang responsibilidad na isagawa ang
makatuwiran at praktikal na hakbang para maiwasan ang
diskriminasyon at harassment batay sa lahi; hinihikayat ang mga
nagpapatrabaho na magpatibay at magpatupad ng isang patakaran
sapatasnapakikitungosalahiatipatupadangnaturangpatakaransa
pamamagitanngmahusaynapamamalakadatpatakaransatrabaho
na inilarawan sa Kabanata 5 ng Code (pah. 27) na nagbibigay ng
rekomendasyon sa mga nilalaman ng patakaran sa patas na
pakikitungo sa lahi at sa mahusay na pamamalakad sa trabaho at
mgaparaanparasasanggunianatpagpapatibayngnagpapatrabaho

49
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bilang karapatdapat batay sa laki at istraktura ng kanilang
organisasyonatyaman. 

(2) Ayonsamganakitangkatibayansakaso,isinaadngisanghukumansa
UK, na ang mga pagtitipon na pinupuntahan ng mga empleyado
pagkatapos na pagkatapos ng trabaho at para sa isang organisado
partido ay napapaloob sa panahon ng kanilang pagtratrabaho kahit
naangmgapangyayariaynaganapsalabasnglugarngtrabahoosa
labasngnormalnaorasngtrabaho50.Alinmansaisangpangyayari
na naganap sa labas na normal na oras ng trabaho o ang lugar ng
trabaho sa loob ng pamamaraan ng trabaho ay nakadepende sa
partikular na pangyayari sa bawat kaso. Ipinapayo na ang mga
nagpapatrabaho ay dapat gumawa ng mga praktikal na hakbang
upangmaiwasanangdiskriminasyonatharassmentsapamamagitan
ngpagpapatibayngmabutingpatakaranatpamamaraansatrabaho
nainilathalasaika5KabanatangCode.


4.1.3 Katulad din nito, isinasaad sa RDO seksyon 47(2) na anumang kilos na
nagawangahentesaawtoridadngpinakapuno(kunghayagopahiwatig,
alinsunuran o kasunod)  ay pakikitunguhan na nagawa din mismo ng
pinakapuno,atmaypananagutanangpinakapunoparasalabagsabatas
na diskriminasyon o harassment sa lahi na nagawa ng ahente. Kung
kaya't, halimbawa, ang pinakapuno ay mananagot sa anumang
diskriminasyonoharassmentbataysalahinanagawangahentenitosa
awtoridad ng pinakapuno.  Ang pinakapuno ay kinakailangan na
magsagawa ng makatwiran at praktikal na hakbang para maiwasan na
magpakita ng diskriminasyon o harassment ang kanyang ahente sa
pamamagitan ng pagpapatupad ng mahusay na pamamalakad at
patakaransalugarngtrabahonanakasaadsaKabanata5ngCodeayon
sa naaangkop sa sitwasyon. Ito ay makakatulong sa pinakapuno na
sumunod sa RDO sa pagsisigurado na ang kanyang ahente ay walang
awtoridad na gumawa ng anumang kilos na nagpapakita ng
diskriminasyonatharassmentbataysalahi. 

4.2 Angpapelnaginagampananatkarapatanngmgaempleyadoatmanggagawa

4.2.1 Anglahatngmgaempleyadoatmgamanggagawaaymaykarapatanna

50

 ChiefConstablengLincolnshirePolicevStubbs[1999]IRLR81,isangkasongdiskriminasyonbataysa
kasariannamaaaringgamitinbilangsangguniansapagpapatupadngRDO.  
22

magtrabahonangmalayasadiskriminasyonoharassmentbataysalahi.
Sakopngkarapatannaitoangpagkakaroonngoportunidadsatrabaho,
mga tuntunin at kondisyon ng pagtratrabaho (kabilang dito ang mga
benepisyo at mga pasilidad), oportunidad para umangat sa trabaho,
paglipat o pagsasanay, at mga bagay hinggil sa pagpapatanggal sa
trabahoongmanggagawaaylabisnasaaktwalnapangangailangan.Sila
ay may karapatan na tratuhin nang may respeto at dignidad at hindi
dapat sumailalim sa anumang di kanaisnais na ugali o antagonistikong
kapaligiranbataysalahi.Silaaymaykarapatanrinnahinditumanggap
ng turo o puwersa para magpakita ng diskriminasyon o harassment sa
kahit sinumang tao batay sa lahi 51 . Ang mga karapatan ng mga
empleyadoatmanggagawasailalimngRDOayprotektadongbatas.Sila
ay maaaring humingi ng pagtutuwid ng kamalian sa pamamagitan ng
legal na pamamaraan o pagsampa ng reklamo sa EOC kung sakaling
makaharapsilasadiskriminasyonoharassment52.Angkarapatannilana
humingi ng pagtutuwid sa pagkakamali ay protektado ng batas at may
karapatansilanghindimabiktimasapagpapatupadnito53.

4.2.2 Sa kanilang mga sarili, ang mga empleyado at manggagawa ay hindi
maaaring magpakita ng diskriminasyon o harassment sa kanilang mga
kasamahan sa panahon ng kanilang pagtratrabaho at hindi rin nila
maaaring tulungan ang kanilang pinagtatrabahuhan sa ganitong kilos.
NakasaadsaRDOseksyon48(1)nalabagsabatasparasaisangtaona
sadyang tulungan ang isang tao na gumawa ng isang kilos na labag sa
batassailalimngRDO.NakasaadrinsaRDOseksyon(48)2na,kungang
isang nagpapatrabaho o pinakapuno ay mananagot sa kilos ng isang
empleyadooahente,angnasabingempleyadooahenteayitinuturingna
tumulong sa nagpapatrabaho o pinakapuno para gawin ang kilos.
Samakatuwid, ang mga empleyado at manggagawa ay personal na
mananagot sakaling sila ay nagpakita ng diskriminasyon batay sa lahi o
nagturoonagpuwersangibangtaoparagawinito.Angmgaempleyado
at manggagawa ay personal rin na mananagot sa harassment batay sa
lahi54.

4.2.3 Ang mga empleyado at manggagawa ay may responsibilidad na igalang
ang mga taong katrabaho nila. Hindi sila dapat na magpakita ng

51

 RDOseksyon43;attalata6.6ngCode(pah.62)
 SumanggunisaKabanata7ngCode(pah.66)
53
 Sumanggunisatalata6.1.3ngCode(pah.57)
54
 Talata6.2at6.3ngCode(pah.5759)
52
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diskriminasyonoharassmentsakapuwanilamanggagawadahilsalahi.
Ang mga empleado at manggagawa ay maaring maging maagap sa
pagtulong upang maalis ang diskriminasyon sa lahi sa pamamagitan ng
pagigingpamilyarsanaturangpaksa,nangsaganunayhindisilasadyang
makapagbigayngdiskriminasyonsaibangtaoohindisadyangtumulong
sa pinaglilingkuran na gawin ito. Kung kailan kinakailangan, ang mga
empleado at manggagawa ay maaari ring hikayatin ang kanilang
pinaglilingkurannagumawangmgapolisiyalabansadiskriminasyonat
magsagawa ng pangontrang hakbang. Ang mga empleado at
manggagawa ay hinihikayat rin na sumuporta sa mga kaibigan o
katrabaho na naglalayon at may mabuting dahilan, na maghain ng
reklamo tungkol sa diskriminasyon, o nakapaghain na ng naturang
reklamo.

4.2.4 Ang mga empleado at manggagawa ay may malinaw na pagganap sa
pagtulong na makagawa ng isang klima sa trabaho kung saan ang
harassment sa lahi hindi katanggaptanggap. Sila ay maaaring
makatulong na maiwasan ang harassment sa lahi sa pamamagitan ng
pagkaunawa at pagiging maramdamin sa mga ganitong paksa at sa
pamamagitanngpagtiyaknaangpamantayansakanilangpaguugaliat
parasamgakatrabahoayhindinakapananakit.

4.2.5 Anglahatngmgaempleadoatmanggagawaaymaymgaresponsibilidad
pati na rin karapatan hinggil sa binuong kapaligiran sa trabaho. Ang
harassmentsalahi,partikularsamasmababanitonganyo,aymaaaring
partengkaraniwangalituntuninsakinagawiansaisanglugarsatrabaho.
Upang baguhin ito maaaring ang isang empleado o manggagawa ay
pagisipangmuliangkanyangsarilingugaliatasalpatinarinangkanyang
mgakatrabaho.

4.2.6 Ang mga empleado at manggagawa ay maaaring tumulong na sikaping
mapigilanangharassmentsalahisapamamagitanngpaglilinawnaang
ganitong kinagawian ay hindi katanggaptanggap at pagsuporta sa mga
katrabaho na nagdusa ng ganitong pagtrato at pinagiisipan ang
paghahainngreklamo.

4.2.7 Angmgataoaykaraniwanghindinagrereklamokahitnasilaaynasaktan
dahil sa kanilang lahi dahil sila ay natatakot sa reaksyon ng kanilang
katrabaho.Ayawnilangipagbakasakalinamaakusahangsilaangsumira
ngklimasalugarngkanilangtrabaho.Ayawrinnilangmapagsabihanna
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silamismoangnagsimulangharassmentohindinilakayangtumanggap
ngisangbiro.Kungangmgaempleadoatmanggagawaaymagpapakita
sa pamamagitan ng kanilang salita at kilos na para sa kanila ang
harassment sa lahit ay hindi katanggaptanggap, ito ay makapagbibigay
ng malamang suporta para sa mga naharass o nasaktan at mapadali
parasakanilaanglumabasatmaghainngreklamo.

4.2.8 Ang mga empleado at manggagawa na sila mismo ay nakatanggap ng
harassment ay dapat, kung saan magagawa, sabihin sa harasser ang
kinagawianaymalinawnahindikailanganatkatanggaptanggap.Saoras
namalinawnanaunawannaisang nakapanakitangkanyangginawaay
kinagiliwan, ito ay maaaring sapat na upang ito ay matapos. Kung ang
kinagawian ay ipinagpatuloy, ang mga empleado at manggagawa ay
dapat na ipagbigayalam sa namamahala at/o sa kanilang kinatawan sa
pamamagitanngangkopnatsanelattulongsapagtigilngharassment,sa
pamamagitanngimpormalopormalnatsanel.

4.2.9 Sapagsasabisaharassernaangkinagawianayhindikinakailangan,kung
ang empleado o manggagawa ay hindi nais na harapin ang harasser ng
nagiisa, siya ay maaaring kumausap ng isang katrabaho o kaibigan na
sumama sa kanya. Ang isang alternatibo sa pagharap sa harasser ay 
angsulatansiyaatmagtagongkopyangsulat.

4.2.10 Kung saan ang isang empleado o manggagawa ay hindi komportable o
hindi ligtas sa pagharap ng direkta sa harasser, ang empleado o
manggagawa ay maaring piliin na ipagbigayalam sa namamahala at/o
isangkinatawanngempleadosaunangpagkakataonathumingingmga
paraangdapatgawinupangharapinangbagaynaito.

4.2.11 Ang ang harassment ay nagpatuloy, gayunpaman, ang empleado o
manggagawaaydapat,kungposible,nahumanapngpayokunganoang
susunod na gagawin.  Ang empleado sa lahat ng pagkakataon ay may
opsiyon na humanap ng tulong mula sa labas, tulad ng paghahain na
isangreklamosaEOComagdalangligalnahakbangsaKortengDistrito
(sumanggunisaKabanata7ngCode)

4.2.12 Importante sa isang empleadong nahaharap sa harassment sa lahi na
magtago ng mga datos ng (mga) insidente upang mabalikan ng tama
kunganoangmganangyari.
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4.2.13 Ang mga empleado at manggagawa ay hinihikayat rin na lumabas
kasama ang mga reklamo sa lalung madaling panahon pagkatapos ng
pinanindigang insidente sapagkat ang isang paglipas sa panahon ay
maaaring,sailangpagkakataon,pahinainangkasongnagrereklamo.

4.2.14 Sakabuuan,angmgaempleadoatmanggagawaaypinapayuhanna:

(1) Ipatupad ang mga rekisito ng RDO at sundin ang mga mungkahi ng
Code; 

(2) Maging pamilyar at sundin ang patakaran ng pagkakapantaypantay
nglahinaipinapatupadngnagpapatrabaho; 

(3) Igalangangpagkakilanlansalahingkapuwamanggagawaatiwasan
na umabuso sa karapatan nilang magtrabaho ng walang
diskriminasyonatharassmentbataysalahi; 

(4) Makipagtulungansapamamagitanngpagpapatupadngmgahakbang
ngpangasiwaannalayonangitaguyodangpatasnaoportunidadat
maiwasan ang diskriminasyon, harassment at pagalipusta batay sa
lahi; 

(5) Makilahok sa pagsasanay kaugnay sa pagkakaroon ng patas na
oportunidad. 
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5 PagsasagawaatPagtataguyodngPatasna 
PakikitungosaLahi

5.1 PagsunodsaRDO

AyonsaikatlongbahagingRDO,hindimaaaringmagpakitangdiskriminasyono
harassmentangnagpapatrabahosasinumansamgaempleyadoatmanggagawa
nito dahil sa kanyang pinanggalingang lahi at sa katunayan, kailangan nitong
gumawa ng karampatang hakbang upang maiwasan ito. Ang pagkakaroon ng
mahusaynapatakaransatrabahoangsusisapagtalimangmganagpapatrabaho
na sumunod sa RDO at matugunan ang mga legal na responsibilidad nila.
Hinihikayat ang mga nagpapatrabaho na isakatuparan ang mga mungkahi,
alinmanangnaaayonsalawakatistrukturangkanilangorganisasyon,gayundin
angkanilangmgarekurso.Angmgamaliliitnaorganisasyonatnegosyonamay
simpleng istruktura ay maaaring gumamit ng mga gaanong dipormal ma
pamamaraan.Angmahalaga,naisasabuhaynitoangdiwangpagsasakatuparan
atpagtataguyodngpatasnapakikitungosalahi. 

5.2 Pagbubuoatpagsasakatuparanngpatakaran 

5.2.1 Pinakamainam ang paglalatag ng sistema upang mabuo at mapanatili
ang mahuhusay na patakaran sa trabaho. Hinihikayat ang mga
nagpapatrabaho na magbuo ng patakaran sa pantay na oportunidad sa
hanapbuhay, kung saan nakasaad nang malinaw ang patas na
pakikitungo sa lahi. Ito ang sasalamin sa pagtataya ng nagpapatrabaho
tungo sa patas na pakikitungo sa lahi at nagbubuo ng balangkas ng
pagkilos sa pagtataguyod ng pagkakapantaypantay ng lahi at
pagsasagawanito. 

5.2.2 Nararapat isaad ng patakaran na, kaugnay sa pagkakapantaypantay ng
lahi,nilalayonnitongmatiyakangmgasumusunod:

(1) Walang sinomang aplikante o empleyado ang maaaring tratuhin
nang di pantay dahil lamang sa isyu ng lahi (tingnan ang talata
6.1.1(1) ng Code para sa kahulugan ng direktang diskriminasyon sa
ilalimngRDO);

(2) Walaniisamangaplikanteoempleyadomulasaalinmanglahiang
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nararapat makaranas ng higit na kahirapan sa mga rekisito o
kondisyonnamagkakaroonngmapaminsalangepektosamgakalahi
niyakumparasamgahindiniyakalahi,malibannalamangkungmay
matuwid at lehitimong layunin ang mga rekisito o kondisyon at
makatarungangnaaayonangmgaitosanakasaadnalayunin(tingnan
ang talata 6.1.1(2) ng Code para sa kahulugan ng hindi direktang
diskriminasyonsailalimngRDO);

(3) Bukassalahatngkwalipikadongempleyadoangmgaoportunidadsa
hanapbuhay, pagsasanay at promosyon sa lahat, anuman ang
kanilanglahi;

(4) Nararapatigalangathindidapatmagingbiktimangharassmentang
sinumangempleyadodahilsakanyanglahingpinagmulan;

(5) Nauunawaan ng lahat ng aplikante at empleyado na determinado
ang nagpapatrabaho na alisin ang diskriminasyon at harassment
bataysalahi;atbatidnilanalabagitosabatasatmaysapatsilang
pagunawasamgakaugnaynaisyu;

(6) Maayosnanaisasagawaangmgasistemaatmekanismosapagdinig
ng hinaing ng anumang lahi ng empleyado at aplikante upang
maglatag ng mga hinaing; at kasiguruhan na ang mga hinaing ay
magkakaroon ng karampatang aksyon; at katiyakang hindi sila
mapaghihigantihan; at batid ng mga aplikante at empleyado na
maaarinilanggamitinangsistemangitoatalamnilakungpaano. 

5.2.3 Upang maging epektibo, kinakailangang ipatupad ang mahusay na
pamamalakadatpatakaransatrabahosapamamagitanngpagyakapsa
mga proseso at sistema na makakatulong makamit ang mga nabanggit
nalayunin(tingnanangtalata5.3ngCode,pah.29).Iminumungkahirin
namagingpangunahingresponsibilidadngmganasanakatataasnaantas
ng administrasyon ang pagsasakatuparan ng patakaran, at kalahok ang
mgaempleyadosapagrepasongpatakaran,sapamamagitanhalimbawa
ngpagtatayongPinagsanibnaKomitenabinubuongmgatagapamahala
atrepresentatibongorganisasyon.Angdetalyengpatakaranayayonsa
lawakatistrukturangmgaorganisasyonatmgarekursongmayroonsila.
Ang mahalaga, parating naisassakatuparan at naitataguyod ang
pagkakapantay ng mga lahi. May mga haimbawang patakaran na
matatagpuan sa dulo ng Code para sa dagling pagsasakatuparan o
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pagrebisa, ayon sa pangangailangan. Kinakailangang ipaabot sa
kaalamannglahatngmgaempleyado. 

5.3 Mahusaynapamamalakadatpatakaransatrabaho

5.3.1 Paggamitngmaaasahangpamantayansapagpilingmgaempleyado

(1) Kailangang gumamit ang mga nagpapatrabaho ng mga angkop at
maaasahang pamantayan sa pagpili ng mga empleyado. Naayon
dapat sa trabaho ang mga pamantayan sa pagpili. Maaring lamanin
nitoangmgasumusunod: 

(a) Karanasan na hinihingi sa aplikante, halimbawa, merchandising
experience;

(b) Tagal ng karanasan na kailangan sa trabaho,halimbawa, limang
taon; 

(c) Kwalipikasyonsanaabotnaantasngpagaaral,halimbawa,may
diplmasamerchandising; 

(d) Tukoy na kasanayang teknikal o pamamahala, halimbawa,
marunong gumamit ng computer software, kakayanan sa isang
partikular na lenggwahe (kung kinakailangan ito sa maayos na
pagsasakatuparanngtrabaho55);

(e) Personal na katangian na kinakailangan sa trabaho, halimbawa,
kagustuhang maglakbay, kagustuhang makilala ang iba’t ibang
klasengtao;at 

(f) Pisikal at iba pang kasanayang kailangan sa trabaho, tulad ng
koordinasyonngmataatkamayparasamgamaseselanggawain. 

(2) Kailangang lamanin ng tukoy na pamantayan sa pagpili (kasama na
ang kinakailangan na wika 56 ) ang mga rekisito sa trabaho at
kinakailangang naaayon sa katanggaptanggap na pagsasakatuparan
ngtrabaho(tingnanang5.3.5ngCode(pah.33)parasashortlisting). 

55
56

 Sumanggunisatalata5.3.12(pah.41)at6.1.1(2)(v)ngCode(pah.52)
 Sumanggunisatalata5.3.12(pah.41)at6.1.1(2)(v)ngCode(pah.52)
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Iminumungkahi din na maglatag ng pamantayan ang mga
nagpapatrabaho bilang isa sa mga unang hakbang sa paglalatag ng
pantay na kagawian sa pagkuha ng empleyado, at manakanakang
pagrepasongpamantayanupangsukatinkungaplikablepaangmga
itookailangannangbaguhin. 

(3) Ang aplikasyon ng hindi pabagobagong pamantayan sa pagpili ay
isang mabuting kasanayan sa pamamahala sapagkat ito ay
tumutulongsamgaorganisasyonnagumawangmabilisnadesisyon
dahil ang mga pamantayan sa pagpapasiya ay malinaw; at upang
makagawangmasmabutingdesisyondahilangmgapamantayanat
direktang may kaugnayan sa pagsasagawa ng trabaho; at sila ay
bumubuongbasehanparasamasepektibongpagtatasasatrabaho.
Anghindipabagobagongpamantayansapagpiliaydapatringiaplay
hinggil sa iba pang pagpapasiya sa trabaho tulad ng promosyon,
paglipat o pagsasanay. Ang mga pamantayang ito ay dapat na
malalapitan ng lahat ng aplikante sa trabaho, mga empleado at
manggagawa.

5.3.2 Hindidapatmagingsalikanglahi

(1) Hindi nakakaapekto sa pagsasagawa ng kanyang trabaho ang
pinanggalingang lahi ng isang tao, hangga’t taglay niya ang mga
kinakailangang kwalipikasyon, kasanayan at personal na katangiang
kailangansatrabahong kanyangisasagawa.Hindidapat saloobinng
mga nagpapatrabaho na may mga partikular na lahi na hindi 
angkopsatrabaho. 

(2) Sa pamamagitan ng paggawa ng mga desisyon sa pagkuha ng mga
empleyado,natutugunananginteresngnagpapatrabahodahilbawat
indibidwalaynatatasaayonsakanilangkakayahangmaisagawaang
trabaho at hindi nahuhusgahan ayon sa mga di angkop na
konsiderasyontuladnglahi. 

(3) Malibannalamangkunganglahiayisasamgatunaynapamantayan
(tingnan ang talata 5.3.3 ng Code (pah. 31)), kailangang tiyakin ng
mganagpapatrabahonahindinagagamitanglahisapagtanggapng
empleyado.Aplikableitosapagkuhangempleyadoayonsaanunsyo,
mulasaahensyaosamgainstitusyongpangedukasyon. 
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(4) Nararapat tiyakin ng nagpapatrabaho na ang mga empleyadong
nagpoproseso ng mga application form at nagsasagawa ng mga
panayam ay nabigyan ng kaukulang oryentasyon upang hindi
hayaangmakabalakidangpagigingbahagingisanglahisapagpiling
aplikante. Halimbawa, ang mga aplikanteng may pangalan, anyo o
puntongPakistaniayhindimabibigyanngpagkakataongmabigyanng
trabahodahilsapinagmulanniyanglahi. 

5.3.3 TunaynaKwalipikasyonsaTrabaho(GenuineOccupationalQualificationo
GOQ)

(1) Maliban sa mga partikular na sitwasyong nakasaad sa RDO seksyon
11,hindimaaaringmagingdahilananglahisapagtangginamabigyan
ngtrabahoangisangtaoatdimaaaringmagtakdangpamantayansa
pagpili batay sa lahi. Ang mga sumusunod ang nakasaad sa RDO
seksyon11:

(a) Kinakailangan sa trabaho ang pakikilahok sa isang dramang
pangtangahalanatibapangpanlibanganggawainkungsaanang
partikular na grupo ng lahi ang kinakailangang magsagawa para
sapagigingmakatotohanannito;

(b) Bahagi ng trabaho ang pakikilahok bilang alagad ng sining o
modelo sa potograpiya sa pagbubuo ng likhang sining, biswal
kung saan ang partikular na grupo ng lahi ang kailangan upang
magingmakatotohananito;

(c) Kinakailangan sa trabaho kung saan may pagkain o inumin na
ibinebentasapublikosapartikularnapagkakataonkungsaan,sa
trabahong iyon, ang partikular na tao o lahi ang kailangang
maghandaupangmagingmakatotohananito; 

(d) Angmagtatrabahoaynagbibigaysaisangpartikularnagrupong
lahingpersonalnaserbisyosapamamagitanngpagtataguyodng
kanilang kagalingan, at ang mga serbisyong ito ay epektibong
maisasagawakunganggruponglahingiyonangmagsasagawa;

(e) Nangangailangan sa trabaho na mabigyan ng personal na
serbisyoangisanggruponglahiatkunggayo’ymangangailangan
ng pamilyaridad sa wika, kultura, kagawian at ang pagiging
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sensitibosapangangailangannggrupoatmaibibigaylamangito
kungangisangpartikularnalahiangmagbibigaynito.

(2) Kung kabilang sa mga naisaad na mga sitwasyong nabanggit ang
isangpartikularnatrabaho,maaaringmagingtunaynakwalipikasyon
(genuineoccupationalqualificationoGOQ)satrabahoanglahi.Kung
igigiit ng employer na pwedeng ilapat sa isang trabaho ang GOQ,
kailanganniyaitongpatunayanatangkorteangmasusingmagsusuri
nito.Halimbawa,maysitwasyongnakasaadsa(d)nahindiaplikable
sa posisyong pangmanager at administratibo dahil hindi sila
direktang nagbibigay ng serbisyo at walang direktang ugnayan sa
partikularnagruponglahinatatanggapngserbisyo57.


5.3.4 Pagaanunsyongbakantengposisyon

Mahalagang siguraduhin ng nagpapatrabaho na ang nilalaman ng
anunsyoaybataysatukoynapamantayanngpagpili.Hinihimokangmga
nagpapatrabahona:

(1) Punuan ang mga bakante sa pamamagitan ng pagbubukas ng
oportunidadsalahatnggruponglahi.Kungmaymgabakantepara
sa promosyon o paglipat, ipahayag ang impormasyon sa lahat ng
empleyadong kwalipikado sa posisyon nang sa gayon, hindi
magkakaroonnglimitasyonbataysalahi.

(2) IwasanangpaghinginglitratookopyangIDsayugtongaplikasyon
dahil maaaring magkaroon ng interpretasyon na may intensyong
magpakita ng diskriminasyon batay sa lahi, bagamat
katanggaptanggapkungbilangngIDlamangangkukunin.Maaaring
manghingi ng litrato at kopya ng ID sa yugto ng panayam upang
makilalaangtao.

(3) Maganunsyongbakanteparamakararatingsaiba’tibanggrupong
lahi.Maaariringgumamitngibapangpamamaraantuladngdyaryo,
sentrong pangtrabaho ng Kagawaran ng Paggawa, ahensya ng
pagtatrabaho, propesyonal na pahayagan o peryodiko. Kung
kinakailangan ang kakayahang magbasa at magsulat sa isang

57

 LondonBoroughofLambethvCommissionforRacialEquality[1989]IRLR379
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partikular na wika para sa mahusay na paggampan ng trabaho58,
maaaringilatagitosaanunsyookaya’ygamitinangwikangkailangan
sa anunsyo mismo. Sapagkat English at Chinese ang dalawang
pangunahing wika sa Hong Kong, hinihikayat ang mga employer na
maganunsyosadalawangwikangito,kungpraktikal.Dahilmaymga
taong nakapagsasalita ngunit hindi nakakabasa ng Chinese, at ang
pangangailangan ng nagpapatrabaho ay kakayahang magsalita at
hindi magbasa ng Chinese, maaari ring ipahayag ang anunsyo sa
English, kung praktikal. Hinihimok din ang mga ahensya ng trabaho
na magbigay ng serbisyo sa parehong Chinese at English, kung
praktikal.

(4) Maglagayngmgapangungusaptuladng“bukasangposisyongitosa
kaninumanggrupoolahingmgatao”samgaanunsyo,dahilmalinaw
nitongipinapahayagnabukasangaplikasyonsamgaaplikantemula
saiba’tibanglahi.

5.3.5 Shortlisting

Kadalasan,kailangananginisyalnapagpilingpotensyalnaempleyadosa
isang proseso ng shortlisting. Iba’t ibang estado ang maaaring daanan
nitoatmaaaringhindinadumaansayugtongpanayam.Iminumungkahi
samganagpapatrabahona:

(1) Siguruhing ang mga salik sa shortlisting ay ayon sa tukoy na
pamantayanngpagpili;

(2) Tiyakin na iisang pagmamarka lamang ang ginamit para sa lahat ng
aplikante;angpagsukatsaiba’tibangsalik,halimbawa,paggamitng
partikularnawikaokaranasansatrabaho,aykinakailangangayonsa
mga rekisito ng trabaho at ginagamit sa lahat anuman ang kanyang
lahi;

(3) Magtabi ng mga datos ng proseso sa shortlisting, kasama ang
pamantayan sa shortlisting at sistema sa pagmamarka, ng hindi
bababang24buwan59.
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 Sumanggunirinsatalata5.3.12ngCode(pah.41)
 SailalimngRDO,angpataangorassapaghahainngreklamosaEOSay12buwan(RDOseksyon
78(4)(c))atparasapagdalasaaksyongligalsaKortengDistritoay24nabuwan(RDOseksyon80),ang
maayosnapagtatagongmgadatosaymakatutulongsapagtugonngmgapagtatalo.
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(4) Nababantayanangpagiisiphinggilsapangkalahatangkakayahanng
taomulasaiba’tibanglahinamaaaringhindinamantotoongtaglay
ngindibidwal;

(5) Nabigyan ng pagsasanay ang mga personnel upang pantay na
maikumpara ang mga aplikante sa pagbuo ng shortlist at hindi
maghinuha na ang mga tao mula sa isang lahi ay hindi angkop sa
trabaho o kaya ay gamitin ang lahi upang tukuyin sino ang dapat
mabigyanngtrabaho. 

5.3.6 IbapangImpormasyonkaugnaynglahi

(1) Iminumungkahi na ang mga tanong sa application forms ay hindi
nagbibigay ng panukala na ninanais ng nagpapatrabaho na gawing
salikangmgapamantayangwalangdirektangkaugnayansatrabaho
na maaaring pagmulan ng hindi pagtanggap sa aplikante dahil sa
kanyanglahi,malibankungnasasaaditosaGOQ60.  

(2) Dapat lamang na humingi ng impormasyon kaugnay sa lahi para sa
mga ispesyal o natatanging pagkakataon, halimbawa, piyesta o mga
ritwalkaugnaysarelihiyon,opangangailangansaispesyalnapagkain
o kultura. Dapat malinaw na nakasaad ang layunin sa paghingi ng
impormasyon. Ang impormasyong ito ay nararapat na hiwalay sa
kabuuang papeles ng aplikante at hindi dapat ipaalam sa lupon ng
tagapanayam bago ang panayam. Kompidensyal ang mga
impormasyong ito at hindi maaaring gamitin sa iba pang bagay.   
Maaari ring gamitin ang mga impormasyon kaugnay sa lahi sa
pagsubaybayngpagpapatupadngpatakaransapatasnapakikitungo
sa lahi (racial equality policy (sumangguni sa talata 5.3.17 ng Code
(p.49).  Sa pangangalap at paggamit ng impormasyon, kailangang
sundinangOrdinansasaPersonalnaDatos(PersonalData(Privacy)
Ordinance).

5.3.7 Pakikipanayam

Ang isang tagapanayam na naghahanap ng ebidensya ng kakayahan at
abilidad at naniniwala sa mga katunayan sa halip na karamihang
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hakahakaaymashindimagigingbayasowalangkikilingan.Sahanayng
mabuting kasanayan sa pamamahala, iminumungkahi na ang mga
nagpapatrabahoay:

(1) Aymagtiyaknanabigyanngpagsasanayangmgastaff,managersat
iba pang empleyado na kasangkot sa pagkuha ng mga empleyado
hinggil sa mga kagawiang hindi nakakapagisantabi ng ibang lahi.
Dapatnilangmalamannalabagsa batasangmagatasomapwersa
angibanamagpakitangdiskriminasyonsakapwa61;

(2) Tulunganangmgataomulasaiba’tibanggruponglahinamaaaring
mahirapannamakadalosamgapanayamsailangmgapagkakataon,
halimbawa, isang Jewish na kailangan ipagdiwang ang Sabbath
tuwingSabado;

(3) Magtanonglamangngmgamaykaugnayansarekisitongtrabahosa
panahonngpanayam;

(4) Magingat ng dokumento sa proseso ng pagkuha ng empleyado at
panayamsaloobng24nabuwan,orkunghindinamanitopraktikal,
kahithindibababasa12buwan62.

(5) Isang magandang kasanayan na itala, kaagadagad pagkatapos ng
panayam,angpagtatasangnabuongbawa’ttagapanayamsaabilidad
ng aplikante upang itugma sa hindi pabagobagong pamantayan sa
pagpili. Ito ay hindi lamang makatitiyak sa lohikal na pagtatasa sa
kalakasan at kahinaan ng aplikante ngunit magsisilbi ring isang
mahalagang paliwanag at depensa laban sa kahit anumang walang
basehangsuhestiyonngbayassalahi;

(6) Itago at ingatan ang mga datos sa proseso at panayam ng hindi
bababasa24buwan63.

5.3.8 Pagsusulit
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Kung gagamit ng pagsusulit para sa pagpili ng empleyado,
iminumungkahisamganagpapatrabahoangsumusunod:

(1) Gumamitngmgapagsusulitnamaydirektangkaugnayansatrabaho
osapangangailanganngtrabahoathindidapatmanukatsaaktwalo
potensyalnaabilidadngtaonagampananangtrabaho;

(2) Bigyan ng pabor ang paggamit ng dinesenyong pagsusulit, hangga’t
kakayanin. Maaari itong makapagambag sa makatotohanang
impormasyon tungkol sa aplikante, halimbawa, talino, talento at
kakayahan.Maybentaheitosapagkuhanggradonahindi bataysa
opinyonopersonalnainterpretasyonlamang;

(3) Regular na repasuhin ang mga pagsusulit upang matiyak na angkop
angmgaitoatwalangpagkilingsanilalamanmanosapaggagrado.

5.3.9 Pagkuha ng empleyado sa pamamagitan ng ahensya o serbisyong
pangtrabaho

Kung isinagawa ang pagkuha ng empleyado sa pamamagitan ng mga
ahensya, serbisyong pangtrabaho mula sa Kagawaran ng Paggawa, at
mga institusyong pangedukasyon o nongovernment organizations
(NGOs), kailangang ipagbigayalam ng nagpapatrabaho sa kanila ang
pangangailangang sumunod sa RDO at mungkahing nakasaad sa Code
hangga’t maaari, upang tiyakin na walang diskriminasyong magaganap
bataysalahisasinumangaplikante.Angpagbibigayngtagubilinsamga
ahensya o serbisyo sa trabaho na wala dapat na diskriminasyon sa
proseso ng pagpili ay makatutulong sa mga nagpapatrabaho na ipakita
na kanilang isinasakatuparan ang kanilang responsibilidad sa ilalim ng
batasatangmgaahensyaatserbisyoaywalangawtoridadmulasakanila
ng diskriminasyon. Kailangang tukuyin ng nagpapatrabaho na ang mga
bakantengposisyonaybukaskaninoman,mulasalahatnglahi,maliban
kung nasasailalim ito ng GOQ (tingnan ang talaga 5.3.3 ng Code (pah.
31)).

5.3.10 Probisyonatkondisyonsapagtatrabaho,benepisyo,pasilidadatserbisyo

(1) Marapat na siguraduhin ng mga nagpapatrabaho na ang kanilang
mga itinakda at kondisyon sa trabaho, mga takdang gawain at
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trabaho,angmgakagawian,alituntunin,takda,polisiya,kondisyonat
rekisitosapagkakaloobngbenepisyo,gamitngpasilidadatserbisyo
ay hindi nagdudulot nang di paborableng pagtrato sa isang lahi
kumpara sa iba pang lahi (tingnan ang pahina 6.1.1(1) ng Code
(pah.52) hinggil sa direktang diskriminasyon). Ito ay tumutukoy sa
mga komisyon, bonus, sustento, pensyon, seguro sa kalusugan,
taunang bakasyon, bayad sa kagalingan o pagsasagawa, o iba pang
benepisyo para sa mga empleado at manggagawa. Kung may
anumangpagkakaibasapagtrato,tiyakinnaitoaywalangkinalaman
salahingmgaempleado.

(2) Marapat ding bawasan ng nagpapatrabaho ang epektong dulot ng
kanilang mga kagawian, alituntunin at rekisito sa partikular na lahi.
(tingnanangtalata6.1.1(2)ngCode(pah.52)parasahindidirektang
diskriminasyon).  Kung hindi naaayon sa patakaran at rekisito sa
pagtatrabaho ang kultura at pangrelihiyong gawain ng empleyado,
gayangpananamit,makabubutingisaalangalangngnagpapatrabaho 
kungpraktikalnamagkaroonngpagkakaibaokungnararapatiayon
ang mga rekisito. Halimbawa, maaaring isaalangalang ng
nagpapatrabaho ang pagsasaayos ng kondisyon sa pagtatrabaho64. 
Dapat respetuhin  ng nagpapatrabaho at empleado ang kultura at
kaugalian ng isa’t isa, at dapat konsultahin ng nagpapatrabaho ang
mga manggagawa, unyon at iba pang kinatawan hinggil sapraktikal
na pamamaraan ng pagtugon hinggil sa pangangailangan ng mga
manggagawa. 

(3) Kaugnaysasweldo,orasngtrabaho,overtime,bonus,pribilehiyosa
kapistahan at pagdiriwang, pagliban dahil sa pagkakasakit o sick
leave, kinakailangang maipatupad ng mga nagpapatrabaho  ang
prinsipyongkarampatangkabayaransakarampatangtrabaho.  

(4) Kung lahat ng bagay ay pantay, ang manggagawa ng isang lahi ay
karapatdapattumanggapngsahodatbenepisyokunggumagampan

64
 TingnanangAhmadvInnerLondonEducationAuthority[1977]ICR490(nakungsaanayhindiisang
kaso sa ilalim ng lehislasyon ng diskriminasyon sanhi ng lahi ngunit nakapaglalarawan kung ano ang
dapat gawin ng isang nagpapatrabaho para mapagbigyan ang empleyado), kung saan ang
nagpapatrabahoayhandanapayaganangempleyadoniya,naisangtaimtimnaMuslimnamagtrabaho
ngparttimeupangsiyaaydumalosapanalanginngMuslimtuwingBiyernes;atTowerHamletsLondon
BoroughCouncilvRabin[1989]ICR693,kungsaanangnagpapatrabahoaynakahandanamaghanapng
isangparttimenamanggagawaparasaisangJewishnaaplikantesatrabahonakailangansumunodsa
arawnilangngpahingatuwingSabadoathindimakakapagtrabahotuwingSabado.
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ng “katulad na trabaho” gaya ng isang manggagawa mula sa ibang
lahi.Dito,nangangahuluganang“katuladnatrabaho”ngmalawakna
pagkakatulad kung saan ang mga pagkakaiba sa mga gawain ng
sinuman sa kanila ay walang kaugnayan sa kondisyon ng
pagtatrabaho65.  Magkakaibang titulo ng trabaho, pagsasalarawan
ng trabaho, o mga tungkulin bilang kontraktwal ay hindi
nangangahulugan ng pagkakaiba ng trabaho. Ang mahalaga, kung
ano talaga ang ginagawa ng mga empleyado. Ang tanong kung
“katulad na trabaho” ba ang dalawang trabaho ay masasagot ng
pangkalahatang konsiderasyon sa tipo ng trabaho at ang mga
kasanayanatkaalamannakailanganparamagampananangmgaito.
Mgahalimbawang“katuladnatrabaho”ay:telernaTsinoatIndiyan
na nagtatrabaho sa parehong bangko; isang Pakistani na
nagtatrabahosaisangahensiyangtrabahonanagbibigaysakliyente
ng pansamantalang manggagawa at isang Tsino na nagbibigay ng
permanenteng manggagawa sa parehong ahensiya; mga katiwala o
kapatas at mga tagapamahala na nagtatrabaho sa magkaibang
seksyonngisanglinyangproduksyon. 

(5) Katuladnaprinsipyongkarampatangsahodsakarampatangtrabaho
ang karampatang sahod sa trabahong may katulad na halaga. Kung
ang mga manggagawa ng isang lahi ay gumagampan ng kasimbigat
ng ginagawa ng mga kasamahan mula sa ibang lahi, kahit pa
magkaibaangtrabaho,dapatlamangsilangmagkaroonngparehong
sahod at benepisyo. Ito ang trabaho na may katulad na halaga ay
dapat magkaroon ng kaukulang kabayaran. Ang diskriminasyon sa
lahi na may katumbas na halaga ay maaaring mangyari kung ang
magkaibang lahi ay pinaghihiwalay sa magkakaibang trabaho,
halimbawa, mga trabahong may mas mataas na estado at mas
mataas ang pagkakataong mabigyan ng gantimpala ay pangunahing
ginagawa ng mga Tsino kumpara sa mga trabaho na pangunahing
ginagawa ng mga taong mula sa ibang grupo ng lahi. Ang naturang
pagkakaiba ay maaaring pagtibayin ng pamamaraan sa
diskriminasyon sa pagkalap, pagpili at promosyon kung saan
hinihigpitananglawakngtrabahongmaaaringisagawangmgataong
mulasaiba’tibanglahi.

(6) Kungsaanangmgamanggagawangparttimeayhindinakakakuhang
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bayad o benepisyong prorata tulad ng sa mga manggagawang
fulltime, dapat na bisitahing muli ng nagpapatrabaho ang mga
kasunduan upang tiyakin na ang naturang kasunduan ay
makatarunganatwalangkinalamansalahi.

(7) Ang karanasan mula sa ibayong dagat ay nagmumungkahi na ang
iba’tibangtrabahonaginagampananngiba’tibangmanggagawaay
maaaringmaikumparabataysamgahinihingisakanyasausapinng
pagsisikap, kasanayan, responsibilidad at kondisyon sa paggawa66. 
Maaaring itakda ng mga nagpapatrabaho ang takdang kabayaran
batay sa mga pwersa ng pamilihan at indibidwal na paggampan
ngunithindidapatbayaranangisangklasengmanggagawanangmas
mababa sa paggampan ng trabaho na pareho ang halaga dahil
lamangsalahi. 

(8) Dapat panatilihin ng mga nagpapatrabaho ang prinsipyo ng pantay
nasahodsapantaynatrabahoatmaypagpupursigirinnaipatupad
ang pantay na sahod sa trabahong may parehong halaga.
Mangangailanganitongmakatotohananatpropesyonalnapagtatasa
ngiba’tibangtrabahosaloobngisangistruktura,oibapangparaan
ng pagtugon sa isyu ng pantay na sahod na makapagpapakita ng
kawalan ng diskriminasyon sa usapin ng lahi. Ang mga malalaking
organisasyonsapampublikoatpribadongsectornamaymaayosna
departamentonghumanresourcesaymaaaringmangunadito. 

(9) Ang pagkakaiba ng mga sahod ay hindi naman parating
mapagdiskrima. Bawat sitwasyon ay nangangailangan ng
pagsasaalangalang. Ayon sa karanasan sa ibayong dagat 67 ,
makabuluhanangmgasumusunodnapuntossapagsasaalangalang
ngpagkakaibangsahodparasapantaynatrabahoosatrabahona
maykatuladnahalaga:

(a) Iba’tibanggradosapagtatrabaho;


66
 Mga Alituntunin na Nagbibigay Respeto sa Pagpapatupad ng Seksyon 11 ng Karapatang Pantao ng
mga Canadian at Pagtatakda ng mga Salik na Nagbibigay ng Dahilan sa Iba't Ibang Suweldo para sa
TrabahongParehoangHalaga,1986. 
67
 BatasngPantaynaBayadsaUK(UKEqualPayAct)1970atMgaAlituntuninnaNagbibigayRespetosa
Pagpapatupad ng Seksyon 11 ng Karapatang Pantao ng mga Canadian at Pagtatakda ng mga Salik  na
NagbibigayngDahilansaIba'tIbangSuweldoparasaTrabahongParehoangHalaga,1986. 
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(b) Habangserbisyo;

(c) Muling pagtatasa at pagbaba ng posisyon batay sa
makatotohanangpamantayankaugnaysatrabaho;

(d) Pansamantalangposisyonparasanayin; 

(e) Kakulangan ng manggagawa sa partikular na klasipikasyon ng
trabaho; 

(f) Mulingpagklasipikangposisyonpatungongmasmababangantas,
ngunitparehoparingsahodangnakukuhangtao; 

(g) Pangrehiyongantasngsahod;halimbawa,nabigyangpabuyaang
empleyadodahilisinagawaangtrabahosaiba’tibanglugar;at 

(h) Salik pangkabuhayan, tulad ng pansamantalang kakulangan ng
isangpartikularnakakayahangpaggawa

(10) Bilangkaragdagan,angmganaturangkonsiderasyonaydapatna:

(a) totoong umiiral (halimbawa, ang isang taong napapabilang sa
isanglahiaymaymasmaramingkaranasankaysasaisangtaong
napapabilangsaibapanglahi);

(b) tunay na dahilan ng pagkakaiba sa kabayaran (halimbawa, ang
isang nagpapatrabaho ay dapat na may sistema sa pagbabayad
para sa lahat ng lahi at hindi nagbabago ang pagbibigay ng
gantimpala,kungsaannaaangkop);

(c) managot sa kabuuang patlang ng kabayaran (halimbawa, ang
sobrang bayad ay hindi isang sobrang gantimpala para sa
karagdagangkaranasan);at

(d) mayroongepektongitinakdangnagpapatrabahoupangmakamit,
halimbawa, mayroong ebidensya na, bilang isang resulta ng
partikular na karanasan ng isang empleado, nagagawa niya ang
trabahongmasmabutikumparasaibangkatrabaho,nanagmula
saibanglahi.
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5.3.11 Empleyadosaibayongdagat

(1) Magkaibaangmgakondisyonkaugnaysamgamanggagawamulasa
ibayongdagatnamagtatrabahosaHongKongkumparasamgalocal
naempleyadoatangpagkakaibaaymaaaringhindikaugnaysalahi.
Halimbawa, ang mga manggagawa sa ibayong dagat ay maaaring
mangailangan ng tulong sa relokasyon o kaya ay nakuha sila bilang
empleyadodahiltaglaynilaangkakayahangwalapasaHongKong. 

(2) Iminumungkahi din na sa pagtugon ng mga nagpapatrabaho sa
sitwasyon ng mga empleyado mula sa ibayong dagat na nagtungo
upangmagtrabahosaHongKong,sapamamagitanngpagbibigayng
benepisyong hindi naibibigay sa mga lokal na empleyado, tiyakin
lamangnanaaayonsakalagayanngempleyadomulasaibangbansa 
itoathindiibinibigaydahilsalahi. 

(3) Patungkol sa mga empleyado mula sa ibayong dagat ang RDO
seksyon 12, 13, 14 at Schedule 2. Binibigyang depinisyon ng RDO
Schedule 2 ang empleyado na ang kasalukuyang trabaho ay nasa
ibayong dagat at ang mga kasalukuyang nagtratrabaho sa loob ng
bansakungsaanpinapayaganangganitongpagkakaibasapagitanng
magkaibang klasipikasyong ito (sumangguni sa talata 6.7.2 to 6.7.4
ngCode(pah.6263)).

5.3.12 Wika

(1) Dapat siguraduhin ng mga nagpapatrabaho na anumang rekisito sa
wika(kasamanaangkwalipikasyongakademiko,tatasatintonasyon)
para sa trabaho ay makabuluhan at naaayon sa kasiyasiyang
paggampan sa trabaho (sumangguni sa talata 6.1.1(2)(v) ng Code
(pah.52);atangmgatalata5.3.1(pah.29),5.3.4(pah.32)at5.3.5
(pah. 33) para sa pamantayan sa pagkuha ng empleyado,
pagaanunsyongbakanteatshortlisting).

(2) Angintonasyonngtaoaymaaaringayonsakanyanglahi,kailangang
siguruhinngnagpapatrabahonahindipinpakitaanngdiskriminasyon
ang mga manggagawa dahil sa kanilang intonasyon68 (sumangguni

68
 Patakaran at Alituntunin sa Kapootang Panlahi at Diskriminasyon sa Lahi (Policy and Guidelines on
RacismandRacialDiscrimination),talata3.6,OntarioHumanRightsCommission,Canada,2005
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sa talata 5.3.14 ng Code (pah. 43) para sa pagpigil ng harassment). 
Aplikable ito sa lahat ng anggulo ng trabaho, kasama na ang
promosyon,paglipatat pagsasanay (sumanggunisatalata5.3.13ng
Code(pah.42)).

(3) Kungmayhindinakakaintindisawikasahanayngmgamanggagawa,
dapat magsagawa ng hakbang ang nagpapatrabaho  upang
masiguradong naipapaunawa sa kanila ang mga impormasyon
tungkol sa kalusugan at kaligtasan at iba pang bagay na may
kaugnayansakanilangpagtatrabaho;halimbawa,senyalesatbabala
parasakaligtasan. 

5.3.13 Promosyon,paglilipatatpagsasanay

Iminumungkahinaangmganagpapatrabahoay:

(1) Suriin ang pamantayan sa pagtatasa ng alinmang sistema ng
ebalwasyonupangmatiyaknaangpromosyonaybataysameritoat
mga pamantayang ginamit (halimbawa, rekisito sa wika) at hindi
nagpapakitangdiskriminasyonayonsalahi.Kailangangmatukoyang
mgapamantayansapagtatasangpaggampansatrabaho;

(2) Magbuo ng pagpili para sa promosyon katulad ng sa pagkuha ng
empleyado. Kailangang maikumpara ang tukoy na pamantayan sa
pagpili para sa posisyon sa detalyadong pagtatasa ng kakayahan at
kalidad ng mga kandidato pati na ang kanilang potensyal. Ang
indibidwal na may pinakamahusay na kwalipikasyon sa trabaho ang
pipiliin;

(3) Kungmayoportunidadsapromosyon,pagsasanayopaglipat,tukuyin
angmgakondisyonsaaplikasyonngmgaempleyadonginteresado,at
magtakda ng nakasulat na proseso para ipaabot sa lahat ng
kwalipikadongempleyadoanumanangkanilanglahi;   

(4) Tasahinanglahatngposiblengkandidato,atkungangpromosyonay
sa pamamagitan ng nominasyon, tiyaking lahat ng kwalipikado ay
naisaalangalangatwalangnakaligtaan; 

(5) Itagoangmgadokumentosapromosyon,paglipatatpagsasanayng
hindi bababa ng 24 na buwan, o kung hindi praktikal, nang hindi
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kukulanginsa12buwan69;  

(6) Balikaralan at palitan ang mga alituntunin na nakakapigil sa
paglilipatsapagitanngmgatrabahokungmatuklasangnagpapakita
angmgaitongdiskriminasyon;Angmgaempleadongilanggrupong
lahiaymaaaringnakatiponsamgaseksyongkungsaanangpaglipat
aytradisyonalnahinihigpitanngwalangtunaynakatarungan;at 

(7) Suriinangmgapatakaran,alituntuninatkagawiantungkolsapagpili
para sa pagsasanay, araw na walang trabaho, at personal o
propesyonalnapagunlad(halimbawa,rekisitosawika)upangtiyakin
na:

(a) Walang sinumang lahi ang hindi napapaburan sa usapin ng lahi
kumparasaibanghindikabilangsalahingiyon; 
(b) Anumangmatindingepektosaiba’tibanglahiaynababawasan;

(c) Kung may matuklasang hindi pantay na pagkakataon sa
pagasasanay sa pagitan ng mga lahi, kailangang matukoy ang
sanhi,atkungkailangan,remedyuhanupangmatiyaknahindiito
nagpapakitangdiskriminasyon.

5.3.14 Pagpigilsaharassmentbataysalahi

(1) Lahatngempleyadoatmanggagawamulasaiba’tibanglahiaymay
karapatang maging libre sa harassment batay sa lahi.  Kailangang
matiyakngnagpapatrabahonaanglugargawaanayisanglugarkung
saan nabibigyangrespeto sa lahat ng lahi. Minumungkahi na ang
mganagpapatrabahoay:

(2) Gumawanangmalinawnadeklarasyonsapatakaranparasapantay
naoportunidadnaangharassmentdulotnglahiayhindikailanman
magiging katanggaptanggap; Ang kawalan ng reklamo tungkol sa
harassment sa lahi ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng
harassmentsalahi.Itoaymaaaringmangahulugannainiisipngmga
tumatanggapngharassmentsalahinawalangpuntongmagreklamo
sapagka’twalanggagawintungkoldito,odahilitoaymawawalanng

69

 Ayon sa RDO, ang takdang panahon sa paglalatag ng reklamo sa EOC ay 12 buwan (RDO section
78(4)(c) at para sa legal na aksyon sa Pandistritong Korte ay 24 na buwan (RDO section 80), kaya ang
maayosnapagtatagongmgadokumentoaymakakatulongsapagharapsamgakaso. 
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saysay o ang magrereklamo ay magiging paksa ng katatawanan, o
dahilsilaaynatatakotnagantihan.  

(3) Maglatag ng isang kapaligiran sa trabaho na ligtas at walang
pangaabuso at pangiinsulto. Dapat may respeto ang bawat
empleyado at manggagawa sa isa’t isa; Ang pagsasakatuparan ng
mga pamamaraan at hakbang na nakabalangkas rito ay dapat na
mapadaliangisangmainamnaklimasatrabaho. 

(4) Parehong ang patakaran at paraan sa pagrereklamo ay dapat na
ipakilalapagkaraanngkonsultasyononegosasyonsamgakinatawan
ng empleado. Mga estratehiya sa pagbuo at pananatili ng isang
kapaligiransatrabahokungsaanangdignidadngmgaempleadoat
manggagawaaynirerespetoaymasmagigingepektibokungsaansila
aymagkasamangsasangayon.

(5) Ang mga nagpapatrabaho ay dapat ring linawin na ang mga
empleadoatmanggagawaaymaytungkulinatresponsibilidadtungo
sa pagbuo ng naturang kapaligiran at sa pagtitiyak na ang
harassment70 salahiayhindimangyayari.

(6) Angmganagpapatrabahoaydapatgumawangmalinawnapahayag
sa patakaran ng patas na oportunidad na ang harassment batay sa
lahiayhindipinahihintulutan.

(7) Dapat linawin ng pahayag na ang kapaligiran sa pagtatrabaho ay
upang maging ligtas at malaya sa pangaabuso at insulto. Ang mga
empleado at manggagawa ay dapat na tratuhin ang bawa’t isa ng
maypaggalangatrespeto.

(8) Dapatringipaliwanagngpahayagnaangharassmentbataysalahiay
hindi ayon sa batas71 at hindi katanggaptanggap; at ipaliwanag na
ang iba’t ibang tipo ng paguugali na maaaring maituring na
harassmentsalahi,tuladng:

(a) Mapangmaliitnakomentaryooinsulto;halimbawa,pagbabansag
ngisanglahinanghindikaayaayaohindinakarerespetoaydapat

70
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 Sumanggunisatalata6.3.2at6.3.3ngCode(pah.59)
 Sumanggunisatalata6.3.2at6.3.3ngCode(pah.59)
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iwasan; 

(b) Paglalagayngmgabanderitasatislogannaumaatakesalahi; 

(c) Mga biro, tukso, insulto at abusong berbal; halimbawa,
pagtatawasaintonasyonogawingtaonakabilangsaisanglahi; 

(d) Paggamit ng mapanlait at magaspang na tono ng komunikasyon
samgataosanhingkanilanglahi; 

(e) Eksklusyonngtaodahilsalahi; 

(f) Pagpapatawnglabisnatrabahoathindimakatotohanangtarget
sanhinglahi; 

(g) Pinagiinitanangmgataongkabilangsaisanglahi;

(9) Ang mga impormasyon ay dapat na ibigay hinggil sa internal na
pamamaraan ng reklamo, pagtitiyak sa mga empleado at
manggagawanaangpaglilihimaygagawin.

(10) Ang mga detalye ng pakikipagugnayan ay dapat na ibigay ng
opisyal kung sino ang responsable sa paghaharap ng reklamo,
pagbibigay ng impormasyon at payo; at dapat na mayroong isang
nota o pansin tungkol sa mga aksyong pangdisiplina para sa mga
harassers at ang nagrereklamo aymaaaring maghain ng reklamo sa
EOComagdalangligalnausapinsaKortengDistrito.

(11) Ipaalamanglahatngnakasaadsaitaassalahatngempleyado; 

(12) Tiyakin na ang mga hinaing at reklamo ay nabibigyan ng
karampatang aksyon; at sa pagsasagawa nito, bilang alternatiba sa
pagharap sa mga reklamo ng harassment ayon sa mga nakalaang
pormal na proseso ng paglalatag ng hinaing, maaari ring
isaalangalang ng nagpapatrabaho  ang impormal na daluyan sa
pagsasaayosngmgahinaing; 

(13) Tiyakinnawalangnabibiktima72 onapaparusahansapaglalatagng

72

 Sumanggunisatalata6.1.3ngCode(pah.57)
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hinaingoreklamo. 

(14) Ang isang tagaayos, higit na kanaisnais kung may espesyal na
pagsasanay,aydapatnaitalagaupangmakabuoatmamahalapareho
ngimpormalatpormalnapamamaraansareklamo.

(15) Angepektiboatregularnapagtataguyodngpatakaranaymahalaga
sa isang tagumpay na programa laban sa harassment sa lahi kung
saan:

(a) itoaynagbibigaybabalanailangnakapananakitnaasalayhindi
ayonsabatas;

(b) ito ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe na ang
namamahalaaygagawangaksyonlabansanaturanggawi;

(c) tinitiyak nito na ang lahat ng tao sa organisasyon ay alam ang
gagawinkungsilaaymakakaranasngharassmentsalahiatalam
na ang anumang reklamo ay pamamahalaan ng epektibo at
tama;at

(d) tinitiyaknitosamgaempleadonasilaayhindimagkakaroonng
kasiraan dahilan ng harassment sa lahi o maging biktima ng
dahilsapaggawangreklamo.

(16) Upang maitaguyod ang patakaran, ang impormasyon ay maaaring
ipamahagisapamamagitanng: 

(a) pagsasalitasamgapagpupulongngmgakawani;

(b) pagkakalatatpagiikotngmgapahayagngpatakaran;

(c) pagpapaskilngmgapaunawa;at

(d) pangangasiwangmgakursongpagsasanay;

(17) Ang tagaayos o kahit na sinong miyembro ng kawani na may
kinalaman sa paraan ng paghahawak ng mga reklamo ay dapat na
tumanggap ng sapat na pagsasanay upang sensitibong tratuhin ang
mgakasongmaykaugnayansaharassmentsalahi,halimbawa:
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(a) anoangharassmentsalahi:mgakahuluganathalimbawa;ang
tungkulin ng kapangyarihan sa mga sitwasyon ng harassment;
mga dahilan kung bakit ang ilang mga tao ay nanghaharass;
pagkilala ng mga sitwasyon ng harassment, halimbawa,
sinusinoangmgamanggagawangnasapanganib;

(b) pagiiwas na maganap ang harassment ng lahi: kilalanin ang
tungkulin ng publisidad o paglalathala, paano epektibong
gagamitin ang publisidad at mga magagamit na yaman,
impormal na pagmomonitor ng lugar ng trabaho; kilalanin ang
mga sintomas o palatandaan ng harassment; at alertuhin ang
mgakawaningmgaposiblengaktongharassmentsalahi;at

(c) pagharapopagtratosaharassment:kakayahansapagtugonsa
mgakatanunganatpananatilingpribadoatlihim;kakayahansa
pakikinig ng walang panghuhusga; pagbibigayalam sa mga
katanungan ng mga pagpipiliang paraan sa paghawak ng
harassment maliban sa paggawa ng isang pormal na reklamo;
kaalaman tungkol sa mga grupong nasa labas na maaaring
lapitanparahinganngtulongokungsaanangmgareklamoay
maaaringihain,halimbawa,angEOC.

(18) Kahit na ang isang impormal o pormal na pamamaraan sa
pagrereklamo ay ginagawa, isang magandang kasanayan sa mga
nagpapatrabaho ang imonitor at balikaralan ang mga reklamo ng
harassment sa lahi at kung papaano sila nalutas, upang matiyak na
angmgapamamaraanayepektibongnagagawa.

5.3.15 Prosesosapaglalatagnghinaing

Inirerekomendasamganagpapatrabaho:

(1) Na tiyaking lahat ng empleyado na napasailalim ng RDO ay di
makakaranas ng di paborableng pagtrato kumpara sa iba pang
empleyado,halimbawa,sapamamagitanngdipagkonsiderasamga
pagsasanayopromosyon,opagdidisiplinaopagtatanggalsatrabaho;

(2) Magtalaganginternalnaprosesoparasamgahinaingokayaayisang
opisyalnasiyangdidinigsamgareklamohinggilsadiskriminasyonat
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harassmentbataysalahiopagkabiktimanito73 loobngorganisasyon.
Kailangang maipagbigayalam ito sa lahat ng kawani at marepaso
panakanaka;

(3) Payuhan ang mga empleyado na gamitin ang panloob na proseso
parasamgahinaing,kungnararapat,nangwalangpagkilinglabansa
karapatanngtaonamagapilasaEOCosaKorte; 

(4) Harapin nang seryoso, epektibo at kagyat ang lahat ng reklamo
hinggil sa diskriminasyon at harassment batay sa lahi. Iwaksi ang
kaisipang masyado lamang sensitibo ang nagsasagawa nito. Igalang
ang pagiging kompidensyal ng impormasyon tungkol dito gayundin
angkarapatanngnagrereklamoatnginirereklamo; 

(5) Ipatupad ang mga prosesong pandisiplina nang pantay at walang
pagkilingsalahi; 

(6) Itago ang mga dokumento hinggil sa mga hinaing at usaping
pandisiplina nang hindi bababa ng 24 na buwan, o kung hindi
praktikal,nanghindibababasa12buwan74.

5.3.16 Pagtatanggal, pagkawala ng posisyon at di paborableng pagtrato sa
empleyado

Iminumungkahinaangmganagpapatrabahoay:

(1) Tiyakinnaangmgaempleadoatmanggagawaayhindimatatanggal,
gagawingkalabisan,omabibigyannghindikanaisnaisnapagtratong
dahil sa lahi o walang kabuluhang bagay na may kinalaman sa lahi
tuladngpananalita,anyoopananamit;

(2) Tiyaking hindi napapatawan ng disiplina o matatanggal sa trabaho
ang isang empleyado galing sa isang lahi sa mga pagtatrabaho at
paguugalinamalamangmapagbibigyankunganggumawaaymula
saibanglahi; 


73

 Sumanggunisatalata6.1.3ngCode(pah.57)
 Ayon sa RDO, ang limitasyon sa orasng paghaharap ngreklamo sa EOC ay 12 buwan (RDO seksyon
78(4)(c) at sa paglalatag ng legal na aksyon sa Korteng Pandistrito sa loob ng 24 na buwan, kaya ang
masinopnapagtatagongmgadokumentoaymalakingtulongsapagharapsamgasigalot. 
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(3) Repasuhin ang mga proseso sa pagkawala ng posisyon na
makakaapekto sa mga empleyado ng isang lahi upang matiyak na
hindiitonagpapakitangdiskriminasyonsanhinglahiatupangalisin
angmgadimatuwidatangmatindingepektonitosaalinmanglahi; 

(4) Tiyaking ang mga kondisyon sa pagkuha ng boluntaryong pagalis
dulot ng pagkawala ng posisyon ay pantay sa lahat ng empleyado
mulasaiba’tibanglahisaparehongsitwasyon; 

(5) Tiyakin na sa pagbaba ng oras ng trabaho (dahil halimbawa sa
pagbabago ng dami o lawak ng negosyo, ang mga pagbabago sa
planoaydidapatnagpapakitangdiskriminasyonbataysalahi; 

(6) Itago ang mga dokumento hinggil sa pagtatanggal sa trabaho o
pagkawala ng posisyon ng hindi bababa ng 24 na buwan, o kung
hindipraktikal,nanghindikukulanginsa12buwan75;

(7) Tiyaking ang mga pamantayan sa paguugali ay nakakaiwas na
masaktan, magbigay ng harassment o malagay sa alanganin ang
alinmanglahi76.

5.3.17 Pagsubaybay

(1) Hinihikayatang mga nagpapatrabaho na magsagawa ng hakbang sa
pagsubaybay at pagrepaso sa mga patakaran sa pantay na
oportunidad at mga proseso at kagawian sa pagiging mabuting
nagpapatrabaho.Layuninngpagsubaybayna makitaangkabuluhan
ngsitwasyon,halimbawa:

(a) Komposisyon ng manggagawa ayon sa lahi, upang maikumpara
itosamgapamantayangayangdatosngcensus;

(b) Pagtatalaga ng mga tao mula sa iba’t ibang lahi sa loob ng
organisasyonayonsatrabaho,gradoatlugarngtrabaho;

(c) Angkalakaransapersonalatpropesyonalnapagunlad(kasama

75

 SailalimngRDO,anglimitasyonsaorasngpagrereklamosaEOCay12buwan(RDOseksyon78(4)(c)
at para sa legal na aksyon sa Korteng Pandistrito ay 24 na buwan (RDO seksyon 80), ang masinop na
pagiingatngmgadokumentoaymakakatulongsapagharapsamgasigalot.
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na dito ang sahod at benepisyo, pagtatanggal sa trabaho o iba
pangaksyongpandisiplina)ngmgataomulasaiba’tibanglahi. 

(2) Kasamasamgaimpormasyongito,halimbawa,kungangmgataosa
isangpartikularnalahiay:

(a) Hindi nagpriprisinta sa trabaho o para sa promosyon, o kaya,
napakakauntingnagpriprisintasatrabahokumparasainaasahan; 

(b) Hindi tumatanggap, naitataas ng posisyon o napipili sa
pagsasanayatpagpapaunladokayaaynapipilisamasmababang
bilangkaysadamingaplikasyon;at 

(c) Nakatutok lamang sa ilang uri ng trabaho, seksyon o
departamento.

(3) Samgaorganisasyonsimplepalangangistruktura,maaringtasahin
ang sitwasyon sa pamamagitan ng personal na kaalaman. Sa mga
organisasyong may malalaking istruktura, mangangailangan ang
pagsubaybayngmgapormalnaprosesosapagkolekta,pagaanalisa
atpagtatasangimpormasyon,halimbawa,sapamamagitanngsurvey,
konsultasyonopagbibigayngkaranasan.Maariitongisagawasamga
yugtolalopangaatmalakingrekursoangkakailanganinatgayundin,
kakailanganin ang konsultasyon sa lahat ng empleyado o kinatawan
nila.Kailangangmalinawnanakasaadanglayuninngpangangalapng
impormasyon.Kailangangmaprotektahanangpagigingkompidensyal
ngmgaimpormasyongnakolektaathindimagamitsaibanglayunin.
Sapangangalapatpaggamitngimpormasyon,kailangangsundinang
Ordinansa sa Personal na Datos (Privacy); kaugnay nito, maaaring
gumamit ang mga nagpapatrabaho  at iba pang grupong may
kaugnayan dito ng pamamaraang hindi matutukoy ang mga
partikularnatao. 

(4) Makakatulong ang mga makukuhang impormasyon sa pagsubaybay
kung: 

(a) Angmgaempleyadoatmanggagawa(patinaaplikante77)mulasa

77

  Tingnanangtalata5.3.6ngCode(pah.34)parasamgaimpormasyonghihinginsaaplikantekaugnay
salahi.
50

partikularnalahiaynatatratonangdipaborablekumparasamga
taongmulasaibanglahi; 

(b) Angpatakaran,alituntunin,atmgakagawianaynakapagdudulot
ngdipantayatmatindingepektosaalinmanglahi. 

(5) Kung batay sa datos, nakita na may pagkakaiba sa pagitan ng mga
lahi, nararapat imbestigahan ito ng nagpapatrabaho kung saan
nagmumula upang tiyakin na hindi nagiging sagka sa mga
oportunidad ang lahi. Kailangang masuri at marepaso ang mga
kaukulang patakaran, alituntunin at kagawian upang tingnan kung
may di pantay at matinding epekto sa alinmang lahi; at kung
magkagayon,magsagawangkaukulanghakbangupangmapaliitang
epekto. 
(6) Hinihikayat ang mga nagpapatrabaho na magsagawa ng positibong
aksyon upang tugunan ang sitwasyon na maaaring kulang ang
representasyonngisanglahisalakaspaggawakumparasainaasahan
(sumanggunisatalata5.3.18ngCode(pah.51)).

5.3.18 Positibongkilos

(1) Dahilsadiskriminasyonatibapangkahirapansanakaraan,maymga
taomulasapartikularnalahianghindinagkaroonngoportunidadna
maabotangkwalipikasyonsatrabahooangkaranasannakailangan
upangmaabotangkanyangkapabilidad.  

(2) Sa gayon, itinatakda sa seksyon 49 ng RDO ang pagbibigay ng
nagpapatrabaho at iba pang grupo ng oportunidad sa partikular na
lahisapamamagitanngpagbibigayngkagamitan,pasilidad,serbisyo,
oportunidad, donasyon, benepisyo o programa upang matugunan
ang kanilang ispesyal na pangangailangan kaugnay sa kanilang
trabaho,kungintensyonnamatiyakangpantaynaoportunidadnila
sapagtatrabaho. 

(3) Nakasaad sa seksyon 51 at 52 ng RDO ang pagbibigay ng basbas sa
mganagpapatrabahoatibapanggruponamagbigayngpagsasanay
sa mga tao mula sa partikular na lahi o grupo para sa partikular na
trabaho,nanitongnakaraang12buwansaHongKongay(oparasa
employer, sa isang partikular na kompanya) wala ni isa mang tao
mulasakanilaangnakagagawangtrabahookaya,angbilangngtao
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nanakagagawangtrabahoaymaliitkumparasaiba. 

(4) Tinatawag na positibong kilos ang mga panukat na tinalakay sa
seksyon49,51at52ngRDO.Halimbawangmgapositibongaksyon
ang paghikayat na magprisinta sa trabaho, mapalipat o magkaroon
ng promosyon, pagaaral ng wika, sistema ng pagtuturo o
paggagabay at pagsasanay para magkaroon ng kakayahan sa
pamamahalaoibapangpagsasanay. 

(5) Pagsasanayatpaghikayatlamangangtinukoynapositibongkilossa
ilalimngRDO,athindisumasaklawsapagbibigayngtrabahosamga
indibidwalmulasapartikularnalahidahilsakanilanglahi78.



6 MgaKilosnaLabagsaBatassailalimngRDO

6.1 MgauringdiskriminasyonsailalimngRDO

Isinalarawan ng RDO ang iba’t ibang uri ng diskriminasyon. Ito ay ang mga
sumusunod: 

6.1.1 Diskriminasyonsanhinglahi

Nagaganap ang diskriminasyon sanhi ng lahi sa mga sumusunod na
sitwasyon,sailalimngRDO79:

(1) Direktangdiskriminasyon

Nagaganapangdirektangdiskriminasyonkunghindipaborableang
tratoniTaoAkayTaoB(nabahagingisanglahi)kumparakayTaoC
(kabilang sa iba namang lahi) sanhi ng lahi ni TaoB, kahit pa sina
TaoBatTaoCaynasaparehongmateryalnakalagayan80.  

PagpapakitangHalimbawa7:
Isang Pakistani ang mahusay magsalita ng Cantonese at mayroon
na ring pangalang Chinese ang nagpriprisinta sa trabaho bilang

78

 AlituntuninngPagsasagawangPagkakapantaypantaysaTrabahosaPagitanngLahisaUK(UKCodeof
Practice on Racial Equality in Employment), pah. 40, Komisyon sa Pagkakapantaypantay ng Lahi
(CommissionForRacialEquality),2005)
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 RDOseksyon4(1)
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salesman sa pamamagitan ng telepono at siya ay naimbitahan sa
panayam. Ngunit, dahil sa ang kanyang itsura ay nagpapakitang
Pakistanangpinagmulanniya,sinabihansiyangmaynatanggapna
sa posisyong inaplayan niya at hindi na itinuloy ang panayam. Ito
ay hindi paborableng pagtrato kung may ibang aplikante na mula
sa ibang lahi ang magpriprisinta sa trabaho at hindi siya
matatanggihan. 

PagpapakitangHalimbawa8:
Ang isang administrador na mula sa lahing Chinese ay matatrato
nangdipantaysanhinglahi(direktangdiskriminasyon),kungmay
isapangadministradornalahingInglesaynakakatanggapngmas
mataas na sahod kaysa sa isa dahil sa pagkakaiba nila ng
pinagmulan, gayong sila ay halos parehas ang sitwasyon sa
pagtatrabaho (tulad ng pagkakaroon ng parehong trabaho at
pareong karanasan at parehong mahusay ang kanilang
pagtatrabaho). 

Bigyandiinangmgasumusunod: 

(a) Isinasaad sa seksyon 9 ng RDO na kung ang isang kilos ay
ginawadahilsahigitsaisangkadahilananatisasamgadahilan
ayanglahi(kungitomanohindiangpangunahingdahilan),ito
aytatanggapinbilangpaglabagsalahingtao.  

(b) Ayonsaseksyon4(3)ngRDO,angpaghihiwalayngtaosanhing
kanyang lahi ay direktang diskriminasyon; halimbawa,
nakabukodanglugarkainanngmgahindiChineseatibarinang
lugarkainanngmgaChinese;

(c) Ang paggamit ng tao ng wika, pati na ang tono, ay may
kaugnayansakanyanglahi81 atkailangangmabigyangkatiyakan
ng nagpapatrabaho na hindi matatrato ng di paborable ang
empleyadobataysakanilangtonoatwika.

(2) Hindidirektangdiskriminasyon 


81
 Patakaran at Alituntunin sa Kapootang Panlahi at Diskriminasyon sa Lahi (Policy and Guidelines on
RacismandRacialDiscrimination),talata3.6,OntarioHumanRightsCommission,Canada,2005
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Nagaganap ang indirektang diskriminasyon kung ang inilalapat ng
isangtaoangtilahindi mapangdiskriminangrekisitookondisyon
samgalahi82,ngunit:

(a) Ilangporsyentolamangnggrupongtaomulasapartikularna
lahi ang makakapagbigay ng mga rekisito o kondisyon na
hinihingi;

(b) Hindi mabigyangkatwiran ng taong nagpapatupad nito ang
mga rekisito at kondisyong hinihingi nang hindi maiuugat sa
usapinnglahi;

(c) May disbentahe para sa taong mula sa partikular na lahi ang
hinihinging rekisito at kondisyon dahil hindi niya ito
maibibigay.

PagpapakitangHalimbawa9:
May pangkalahatang pagpigil sa pagbibigay ng trabaho sa
mga may balbas para sa dahilang pangkalusugan at
pangkaligtasan sa isang pabrika na nagbabalot ng pagkain.
Indirektangpagpapakitangdiskriminasyonitosailanggrupo
ng tao gaya ng Sikhs (dahil sa kanilang tradisyon ng
pagpapalago ng balbas), kumpara sa ibang lahi. Kung ang
pangkalahatangpagpigilnaitoayhindimabibigyangkatwiran, 
halimbawa,sapagkatangmaskaraaymaarinamanggamitin
upangmakamitangpamantayansakalusuganatkaligtasan83.

Bigyangpansinangmgasumusunodnapuntos:

(i) Angmgakagustuhanosaliknatinitingnan(kumparasatukoy
narekisitoatkondisyonsapagkakamitnglayunin)aylabassa
kahuluganngrekisitookondisyonayonsaRDO84.

(ii) Hindi maaabot ng tao ang mga rekisito at kondisyon nang
tuloy tuloy dahil sa mga kostumbre at kalagayang kultura ng
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kanyanglahi85.

(iii) Isinasaadsaseksyon4(2)ngRDOnaangrekisitookondisyon
ay makatwiran kung may lehitimong layunin at naglalatag ng
lohikalnakaugnayansalayunin.

(iv) Ilang rekisito at kondisyon sa oras ng trabaho ay maaaring
matukoy bilang indirektang diskriminasyon. Upang matukoy
kung ang kondisyon ay makatwiran, kailangang masuri ang
bawat sitwasyon ayon sa merito nito, nang may
pagsasaalangalang
sa
epektong
nagpapakita
ng
diskriminasyon laban sa anumang pagtaas ng gastusin,
pagiging maayos at mabilis, o seryoso na problemang
pangkaligtasan sa pagtanggap ng mga indibidwal mula sa
partikularnalahi86.

PagpapakitangHalimbawa10:
Ang pangkalahatang pagpigil sa pagbibigay ng trabaho sa
mga may balbas sa pabrika ng pagbabalot ng pagkain sa
paglalarawan bilang 9 ay magiging makatwiran kung
maipapakita sa impormasyon na hindi kakayanin ng mascara
namaabotangpamantayanngkalusuganatkaligtasan87.

PagpapakitangHalimbawa11:
Nagpasya ang nagpapatrabaho na hindi tumanggap ng
empleyadongJewish(nanangangailangangsumunodsaaraw
ng pagsamba at hindi rin makapagtatrabaho ng Sabado)
ngunit nangangailangan ang trabaho na pumasok kung
Sabado, kaya nabigyangkatwiran ang rekisito batay sa
impormasyonnaangpagtanggapsakanilaaymagdudulotng
malaking porsyento ng kapahamakan, mataas na gastusin at
paghinanghusaysatrabaho88.

PagpapakitangHalimbawa12:
Ang rekisitong magsuot ng sombrerong pamproteksyon sa
isang pagawaan ng mga gamit, kahit pa indirektang
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nagpapakita ng diskriminasyon sa mga Sikh (na ayon sa
tradisyon ay kailangang magsuot ng turban), ay nabigyang
katwiran dahil sa impormasyon kaugnay sa posibleng
pagkasugat, ang posibilidad ng problemang maidudulot sa
nagpapatrabaho at ang mas mahihirap na rekisitong
kailangangipatupadparalamangsaisangtao89.

(v) Isinasaaddinsamgakasonaangrekisitoatkondisyonkaugnay
saedukasyonopamantayanngwikaaymaaaringmagdulotng
indirektangdiskriminasyon.Kailangangmabigyangkatwiranng
nagpapatrabaho ang mga rekisito at kondisyong ito sa
pamamagitan ng pagpapakita ng kabuluhan nito sa halip na
kahilingan lamang kahit hindi na kailangan sa trabaho. Ang
bawa’tkasoaybataysamgapatunaynitoatangpaglalarawan
bilang13nanasaibabaayparasanggunianlamang.

PagpapakitangHalimbawa13:
Sa trabaho bilang sekretarya o assistant na sekretarya sa
departamento ng pamahalaan sa UK, bahagi ng
responsibilidad ng matatanggap na empleyado ang
pakikiharapsapubliko,personalatsatelepono.Pangunahing
rekisitonitoangkakayahangumunawaatmakipagtalastasan
sawikangIngles,atangrekisitonamaabotandWikangIngles
“O”,sapangkalahatanaypatasathindialaswertelamang90.
Makatwiranangrekisitongitoathindikonektadosalahidahil
may rasyonal at patas na ugnayan sa layunin ng
pakikipagtalastasan sa English, na isang lehitomo at
pangangailangansatrabaho.

6.1.2 Diskriminasyonbataysalahingmalapitnakamaganak

Nangyayariangdiskriminasyonbataysalahingmalapitnakamaganak
kapaghindimagandaangpakikitungoniTaoAkayTaoBdahilmalapit
nakamaganaksiyangisanglahi91.  Kasamasamalapitnakamaganak
angasawa,magulangoanak(patinaangipinanganaksalabas,ampon
oanaksaunangasawa),lolaatlolooapo,kapatidatmgabiyenan92.
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PagpapakitangHalimbawa14:
Nagpapakita ng diskriminasyon ang isang manager kung hindi
naaprubahan ng kumpanya ang kanyang promosyon dahil hindi
nababagaysamgapanlipunangpagtitiponngkumpanyaangkanyang
asawadahilsiyaayIndonesianatangnabigyanngpromosyonayang
isapangmanagernahindiIndonesianangasawa.

6.1.3 Diskriminasyonsapamamagitanngpambibiktima

Nagaganap ang diskriminasyon sa pamamagitan ng pambibiktima
kapag hindi maganda ang trato ni TaoA kay TaoB kaysa sa ibang tao
dahilsiTaoBoangibapangtaoaynagtangka,opinaghihinalaangmay
pagtatangka,opinaghihinalaangginawa,angmga93:

(1) NagdalangmgadokumentosailalimngRDO;

(2) Nagbigayngimpormasyonoebidensyakaugnaysamgakaganapan
saRDO;

(3) OkayaaygumagawangibapangbagayayonsaRDO; 

(4) Pagbintangan ang isang tao na sumuway sa RDO (maliban kung
saan ang alegasyon ay hindi totoo at hindi ginawa para sa
mabutingdahilan).

PagpapakitangHalimbawa15:
IsangmanagernanagmulasaNepalangnabiktimangdiskriminasyon
nang nagreklamo siyang mas mababa ang kanyang taunang bonus
kaysasaisangmanagernaChineseangpinagmulanglahi,atpinatalsik
siyangkumpanyadahilsaginawaniyangpagrereklamo. 

6.2 Kailanlabagsabatasangdiskriminasyonsapagtatrabaho

6.2.1 Hindimaaaringmagpakitangdiskriminasyonlabansaaplikanteangmga
nagpapatrabahoayonsamgapagsasalarawansatalata6.1.1–6.1.3ng
Code(pah.5257)94:
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(1) Sa pagtatakda kung sino ang mabibigyan ng trabaho (halimbawa,
hindi maaring tumanggi ang nagpapatrabaho na makapanayam ang
aplikante dahil ang kanyang pangalan, anyo at tono ay nagsasabing
nagmulasiyasaPakistan); 

(2) Samgakondisyongnasasaadsatrabaho(halimbawa,hindipwedeng
masmababaangsweldongiaalokngnagpapatrabahoparasaisang
posisyonnakatuladngaplikantengChineseoJapanese,dahillamang
sapagkakaibanilangpinagmulan); 

(3) Sapagtanggiotahasangpagaalisngpagkakataongmakapagbigayng
trabaho (halimbawa, hindi maaaring tumanggi ang nagpapatrabaho
nabigyanngtrabahoangaplikantedahilsiyaayisangIndian).

6.2.2 Hindi maaaring magpakita ng diskriminasyon ang mga nagpapatrabaho 
labansamgaempleyadoatmanggagawaayonsamganasasaadsatalata
6.1.1–6.1.3ngCode(pah.5257)95:

(1) Sakondisyonngpagtatrabaho(halimbawa,samgatrabahongpareho
ang gawain at sweldo, hindi maaaring igiit ng employer na
magtrabahongmasmahabangorasangNepalikumparasaChinese);

(2) Sa pagkakataon para sa promosyon, paglipat o pagsasanay, o iba
pang benepisyo, pasilidad at serbisyo, o pagtanggi o tahasang hindi
pagbibigay ng magkaroon ng mga ito (halimbawa, hindi maaaring
magbigay ng pabor ang nagpapatrabaho sa promosyon ng
empleyadong Chinese kaysa sa ibang empleyadong mula sa ibang
lahi,bataylamangsapinagmulanglahi); 

(3) Sa pamamagitan ng pagtanggal sa trabaho ng empleyado o
paglalagay sa kanya sa anumang kapahamakan (halimbawa, kung
kinakailangang magbawas, hindi maaaring unahing madeklarang
hindikailanganangposisyonngmgaChinesemunaathuliangmga
English);

(4) Sapagsasaayoskaugnaysakamatayanopagreretiro96;
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(5) Ayonsabatas,kapagnapilitanangempleyadonamagresigndahilsa
diskriminasyon sanhi ng lahi, maituturing itong pagtatanggal sa
trabahongnagpapatrabahobataysalahi97;

(6) Ayon pa rin sa batas, hindi maaaring magpakita ng diskriminasyon
ang mga nagpapatrabaho ayon sa nasasaad sa mga talata 6.1.1 –
6.1.3 ng Code (pah. 5257) kaugnay sa proseso sa panloob na
petisyonokayaaymgasulatmataposangterminasyon98.

6.3 Labagsabatasnaharassmentsalahi

6.3.1 IsinasaadngRDOnalabagsabatas:

(1) Namagpakitangharassmentangnagpapatrabahosaisangaplikante
oempleyadoayonsakanyanglahi99;

(2) Na hindi maaaring magpakita ng diskriminasyon ang mga
nagpapatrabaho  labansamgaempleyadoatmanggagawaayonsa
mganasasaadsatalata6.1.1–6.1.3ngCode(pah.5257)100:

(3) Na magpakita ng harassment ang pinakapuno sa mga contract
workersanhingkanilanglahi101;

(4) Na magpakita ng harassment ang contract worker sa isa pang
contractworkerdahilsalahi102;

(5) Na magpakita ng harassment ang isang kasosyo sa kumpanya ang
kasosyo niya o aplikante na gusting maging kasosyo dahil sa
pinagmulanglahi103;

(6) Na magpakita ng harassment ang ahenteng may komisyon dahil sa
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lahi104;

(7) Namagpakitangharassmentangahentesakapwaniyaahentedahil
salahi105;

(8) Na magpakita ng harassment ang aplikante o empleyado tungo sa
kanyangnagpapatrabahodahilsalahi106;

(9) NamagpakitangharassmentangTaoAkayTaoBdahilsausapinng
lahi, kung si TaoA ay nakatira sa bahay kung saan si TaoB ay
nagtatrabaho 107 , halimbawa, ang pagpapakita ng harassment ng
nangungupahan sa domestic helper na nagtratrabaho para sa
mayaringbahay;

(10) Namagpakitangharassmentangnagbibigayngpagsasanaysamga
nagsasanaydahilsakanilanglahi108;

(11) Na magpakita ng harassment ang mga ahensya ng trabaho o
kanilang kawani sa mga aplikante nila sanhi ng pinagmulan nilang
lahi109.

6.3.2 Nagaganap ang harassment dahil sa lahi ayon sa mga sitwasyong
nakasaadsaRDO:

(1) Harassment sa pamamagitan ng pagpapakita ng kilos o salita ng 
hindipagtanggapsaiba 

NagpapakitasiTaoAnahindiniyakursunadasiTaoB(maaaringmay
salita o sulat) dahil sa pinagmulang lahi ni TaoA o ng kanyang
malalapit na kamaganak, sa mga sitwasyong nababatid ng taong
nakakaintindi na mapapahiya at matatakot si TaoB 110 . May
pananagutansaharassmentkahithindiitoangintensyonniTaoA.

(2) Harassmentsapamamagitanngantagonistikongkapaligiran
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Kumikilos si TaoA, magisa o kasabwat ang iba, na nagdudulot
upangmakalikhangantagonistikongkapaligiranparakayTaoB111.

6.3.3 Parasamagandangkasanayanupangmaiwasanangharassmentsalahi,
tingnanangtalata5.3.14ngCode.Parasamgapaguugalinamaaaring
maituring na harassment ayon sa lahi, pakitingnan ang mga talata
5.3.14(8)ngCode(pah.43).

6.4 Paninirangpuriatibapangpangaalipusta

6.4.1 Isinasaad sa seksyon 45 ng RDO na labag sa batas na isapubliko ang
pagkamuhi,kawalanngrespeto,omatindingpagmamaliit,saibangtao
dahil sa lahi. Isang paninirangpuri sanhi ng lahi ang ganitong
pampublikonggawain. 

6.4.2 Bahagi ng pampublikong gawain ang anumang anyo ng komunikasyon
tulad ng pagsasalita, pagsusulat, galaw ng katawan, pagsusuot ng
pananamit,paglalagayngsenyas,bandila,simboloatlogo112.

6.4.3 Angintensyonalnapaninirangpurinamaybantangpisikalnapananakit
sataomulasapartikularnalahiosakanilangariarianayisangkrimen
na maaring mapatawan ng multang $100,000 at pagkabilanggo ng
pinakamatagal na dalawang taon113.  Tinatawag ang krimeng ito na
matindingpaninirangpuri.

6.5 Anunsyongnagpapakitangdiskriminasyon

Isinasaadngseksyon42ngRDOnalabagsabatasangmaglabasnganunsyona
nagsasaad,omaaaringmabigyannginterpretasyonnanagsasaad,ngintensyon
ng tao na magsagawa ng labag sa batas ayon sa ikatlong bahagi ng RDO. 
Halimbawa, labag sa batas na magpahayag ng anunsyong tanging Chinese
lamangangbibigyanngtrabahongkumpanya.

6.6 Direksyonatpagpwersanamagpakitangdiskriminasyon

Isinasaad ng seksyon 43 ng RDO na labag sa batas, kung si TaoA na may
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awtoridad kay TaoB, o kung si TaoB ay karaniwang kumikilos ayon sa mga
kagustuhanniTaoA,paramapagawaniyasiTaoBnglabagsabatas  ayonsa
RDO(tuladngdiskriminasyonsanhinglahioharassmentdahilsalahingibang
tao). Isinasaad din sa seksyon 44 ng RDO na labag sa batas kung pipilitin ni 
TaoAnagumawanglabagsabatasayonsaRDOsiTaoB,sapangakongpabuya
otangkangpananakot.  

PagpapakitangHalimbawa16:
Kailanganghumingingdireksyonangpersonnelmanagersamanagingdirector. 
Hindimaaaringsabihinngmanagingdirectorsapersonnelmanagernakumuha
lamangngkandidatongputiparasaposisyonnggeneralmanager.

6.7 MgakilosnapinapayagansailalimngRDO

6.7.1 TunaynaKwalipikasyonsaTrabaho(GenuineOccupationalQualification
oGOQ)

Kung nasasaklawan ng GOQ ayon sa seksyon 11 ng RDO, maaaring
tanggihanangaplikanteayonsalahi(tingnanangtalata5.3.3ngCode
(pah. 31)).  Kung igigiit ng nagpapatrabaho na nasasaklawan ng GOQ
angpartikularnatrabaho,kailangangmapatunayanniyaitosahusgado
nasiyangmagsisiyasatngnasabingdeklarasyon.

6.7.2 PagsasanayparasakakayanangmagagamitsalabasngHongKong

Isinasaadngseksyon12ngRDOnaangseksyon10ngRDO(probisyong
nagsasaad na labag sa batas ang diskriminasyon sa ilalim ng RDO) ay
hindiangkopsamgaempleyadongnagtatrabahosaHongKong(ngunit
hindi nakatira sa Hong Kong) upang mabigyan siya ng pagsasanay na
nakalaansapagtatrabahoniyasalabasngHongKong.

6.7.3 Natatangingkakayahan,kaalamanatkaranasan

(1) Isinasaad sa seksyon 13 ng RDO na ang seksyon 10 ng RDO
(probisyong nagsasaad na labag sa batas ang diskriminasyon sa
pagpapatrabahosailalimngRDO)ayhindiangkopsaisinagawang
nagpapatrabahoparasakapakananngtaongtinanggaponapalipat
mula sa ibang lugar patungong Hong Kong kung saan ang
natatanging kakayanan, kaalaman at karanasan ay hindi kagyat na
matatagpuansaHongKong.Masusukatangkawalanngkakayahan,
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kaalamanatkaranasansaHongKongsaorasnaginugolsapagkuha 
ngtaosaloobngHongKong,saorasnaginamitparamakahanap
ng ibang katulad na trabaho, sa mga impormasyon mula sa
ahensyang kumukuha ng empleyado at iba pang pangkalahatang
impormasyonsapamilihanngpaggawa. 

(2) Kailangangmatuwidangkondisyonngpagtatrabahosamgataong
mayangkopnakakayahan,kaalamanatkaranasanmulasalabasng
HongKong.Masusukatangpagigingmatuwidnitokungitoayhindi
nalalayosaumiiralnakondisyonsapagtatrabaho. 

(3) Aplikabledinangseksyon13ngRDOsamulingpagkuhasadating
empleyado, o kung ang empleyado ay nagkaroon ng promosyon o
napalipat sa katulad na grupo ng mga kumpanya, hangga’t ito ay
matuwid.  

(4) Kailangang taglayin ng tao ang mga kakayahan, kaalaman at
karanasannahindipamatatagpuansaHongKong.

6.7.4 Kasalukuyanglokalatibayongdagatnakondisyonsapagtatrabaho

(1) Itinatalaga ng seksyon 14 ng RDO na para sa mga empleyadong
kasalukuyang nagtatrabaho ayon sa RDO Schedule 2, hindi ito
nasasaklawanngseksyon10ngRDO(mgaprobisyongnagsasaadng
pagiginglabagsabatasngdiskriminasyonsapagtatrabahoayonsa
lahi):

(a) Sapagitanngempleyadonanasalokalnakondisyonatisapang
empleyadosapangibayongdagatnakondisyonsatrabaho;

(b) Sa pagitan ng empleyado na nasa kondisyong pangibayong
dagat at mamamayan ng bansa at isa pang empleyado na
ibayongdagatdinangkondisyonsatrabahoatmamamayanng
ibapangbansa.

(2) MgakasalukuyangempleyadoayonsaRDOSchedule2aysakopng
seksyon1hanggang6ngRDOSchedule2(patinaanghudikatura,
opisyalngICAC,ibapangpampublikongopisyalatispesipikongguro
ngIngles).Parasadetalye,pakitingnanangRDO.
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(3) Isinasaadngseksyon11ngRDOSchedule2na:

(a) Para sa hudikatura, opisyal ng ICAC officers at iba pang
pampublikongopisyal, 

(i)

Ang

lokal

na

kondisyon

sa

pagtatrabaho

ay

nangangahulungan ng mga regulasyon, alituntuning
administratibo,memorandanakaraniwangsumasaklawsa
pagpilingmgaopisyalnaito;

(ii) Ang ibayongdagat na kondisyon sa serbisyo ay
nangangahulugan ng mga regulasyon, alituntuning
administratibo,memoranda,nakaraniwangsumasaklawsa
pagpilingmgaopisyalnaito.

(b) Parasaibapangempleyadolabassamgapampublikongopisyal,

(i) Nangangahulugan ang lokal na kondisyon ng probisyon sa
serbisyo na sumasaklaw pangunahin sa pagtatrabaho ng
taongpermanentengresidentengHongKong; 

(ii) Nangangahulugan ang ibayongdagat na probisyon sa
serbisyosamgataonghindinaninirahansaHongKong.

(4) Ang mga kasalukuyang empleyado ayon sa RDO Schedule 2 ay
mananatili sa posisyon hanggang magkaroon ng promosyon,
ekstensyonngpagtatrabahoopagpasokmulisakontrata,omuling
pagtatrabahomataposmatanggal.



6.7.5 Positibongkilos

Isinasaadngseksyon49,51at52ngRDOangpositibongkilosnadapat
hakbanginngmgagruponglahikungnaagbrabyadosila(sumangguni
sa talata 5.3.18 ng Code (pah. 51)).  Halimbawa ng positibong kilos
ang paghikayat na magapply sa trabaho, mapalipat o magkaroon ng
promosyon,mgaklaseparasawika,sistemangpagtuturoatpaggabay 
atpagsasanayparasakakayanansapamamahalaatibapangkursong
pagsasanay. 
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7 KungMakaengkwentrongDiskriminasyonatHarassment 

7.1 ProteksyonglegalsailalimngRDO

7.1.1 Pinoprotektahan ng batas sa pamamagitan ng RDO ang karapatan ng
empleyadoatmanggagawa(patinamgaaplikante)namagingmalayasa
diskriminasyon at harassment batay sa lahi. Maari nilang iakyat ang
prosesong sibil sa Pandistritong Korte upang maghanap ng katugunan
upangpanagutananganumangnawalaonasirasapanahongnaranasan
nilaangdiskriminasyonoharassmentbataysalahi114.  Maaringdalhin
salegalnaprosesongdilalampassa24nabuwanmulanangmaganap
angdiskriminasyonoharassment115.

7.1.2 Hinihikayat ang mga nagpapatrabaho at empleyado na ayusin muna sa
kanilang sarili nang impormal o pormal sa pamamagitan ng proseso sa
paglalatag ng mga hinaing bago magsampa ng legal na proseso upang
masolusyonan ang diskriminasyon at harassment. Mainam din kung
makapanghingi ng legal na payo ang nagpapatrabaho o humingi ng
ayudalegalsaLegalAidDepartmentbagotunguhinangprosesonglegal.  

7.1.3 Bilang alternatiba sa prosesong legal, maaaring maglatag ng hinaing o
reklamoangempleyadoatmanggagawa(patinaaplikante)saEOCpara
saimbestigasyonatpagkakasundo116.  Maaringisampaangreklamosa
loob ng 12 buwan mula nang maganap ang diskriminasyon o
harassment. 

7.2 PamamahalangEOCsareklamongnatanggap

7.2.1 PagkasampangreklamosaEOC,magiimbestigaitotungkolsareklamo.
Kailanganangimbestigasyonupangmabigyanglinawangmgaisyupara
sa EOC at sa mga kasangkot, upang mapadaloy nang maayos ang
pagkakasundo.

7.2.2 Lahatngkasangkotsareklamo(nagreklamo,inireklamo,saksi)aydapat
magbigayngangkopnaimpormasyonsapanahonngimbestigasyon.

7.2.3 Isinasaad ng seksyon 78(4) ng RDO na, kung makikita ng EOC na ang
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reklamo ay mababaw, nakalilito, at walang saysay, maaaring hindi
magsagawa o ihinto ng EOC ang pagsisiyasat. Iba pang pagkakataon na
maaaringhindimagsagawangimbestigasyonoihintoangnasimulanng
imbestigasyonngEOCaykungmapatunayannahindilabagsabatasang
reklamoayonsaRDO,okungmahigitsa12buwannaangnakalipasnang
itoaymaganap,okungangbiktimaaywalangpagnanaisnaipagpatuloy
paangpagsisiyasat.

7.2.4 Maaring magamit na ebidensya ang mga impormasyong nakalap sa
panahonngpagsisiyasatkungsakalingiakyatsakorteangkaso. 

7.2.5 Mananatiling independyente at obhetibo ang EOC sa panahon ng
imbestigasyon. Kung hindi ito inihinto, tutulong ang EOC na maisaayos
angsigalotsapamamagitanngpagkakasundo.  

7.2.6 Pangunahinglayuninngpamamahalangreklamoaypagkakasundo,kaya
maaaring subukan ng EOC na pagkasunduin ang mga sangkot sa
anumangyugto.Maariitongmaganapsaunangyugtomataposmaglatag
ngreklamoatbagopamanmagkaroonngpagsisiyasatsadetalye.Kung
hindi marating ang pagkakasundo, ipagpapatuloy ang pagsisiyasat sa
detalyengpangyayari.

7.2.7 Kung ipinagpatuloy ng EOC ang imbestigasyon, kagyat itong tutungo sa
proseso ng pagkakasundo. Sa prosesong ito magpapasya ang mga
sangkotkungpaanonilaisasaayosangsigalot.Anumangsabihinatgawin
sa panahon ng pagkakasundo ay hindi maaaring gamitin sa legal na
proseso kaugnay sa sigalot maliban kung may pagsangayon ng mga
sangkot.

7.2.8 Kung may maabot na pagkakasundo, karaniwang nagpipirmahan ang
mga sangkot. Ayon sa napagkasunduan, maaaring bahagi ng
pagsasaayos ang kabayaran, pagbabago ng patakaran at kagawian,
pagbabaliksatrabahoopaghingingtawad. 

7.2.9 Hindikasamasabilang ng24nabuwanangorasnaginugolngEOCsa
pamamahala ng reklamo at ng proseso nito sa pagakyat nito sa
prosesong legal 117 .  Sa madaling salita, humahaba ang panahon sa
pagdagdagngorasnanagamitngEOCsapamamahalangproseso. 

7.2.10 Naglalatag ng alternatibang proseso ang pamamahala ng EOC ng mga
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reklamo kaugnay sa diskriminasyon at harassment. Bahagi ng proseso
ang usapin ng pagiging kompidensyal. Ang prosesong ito ay hindi
masyadong pormal, mas matipid at mas mabilis na pamamaraan ng
pagaayosngsigalotkumparasalegalnaproseo,ngunitdependeitosa
kooperasyonngmgasangkotnamagreresultangpagkakaayos.Angilang
mga impormasyong nakalap sa panahon ng pagsisiyasat ay maaaring
gamitin sa legal na proseso kung makakatulong ito sa mga sangkot na
matantyaangkanilangposisyon.ParasadetalyengpamamahalangEOC
sa mga reklamo, mangyaring ikonsulta ang mga publikasyon ng EOC.
Kunghindinaisngmgapanignalutasinangpagtatalosapamamagitan
ng kasunduan at nais na makuha ang desisyon na magaatas mula sa
KortengDistrito,maaarisilangdirektangdumulogsaligalnausapin. 

7.3 SuportanglegalngEOC

7.3.1 Kung nailatag na ang reklamo sa EOC, ngunit walang pagkakasundong
naganap, maaaring magapply ang biktima ng tulong mula sa EOC para
salegalnaproseso.

7.3.2 IsasaalangalangngEOCangaplikasyon.Sapagpapasyakungtutulungan
niya ang aplikante, titingnan ng EOC ang maraming salik, sa partikular,
kung ang usapin ay kumukwestiyon sa prinsipyo, ang pagiging
komplikado ng kaso, ang lakas ng ebidensya, at kung nasasalamin sa
problema ang istatehikong usapin ng EOC tulad ng malawakang
suliraning nakasaad sa mga karanasan ng EOC sa paghahawak ng mga
reklamo.

7.3.3 Kung nagpasya ang EOC na magbigay ng tulong legal, maaaring bahagi
nitoangpayonglegalatrepresentasyonsapagdinigngkasongabugado
ngEOCoibapangabugadolabassaEOC.Saibapangdetalyengayudang
legal ng EOC, konsultahin ang mga pahayagan ng EOC. Kung hindi
nagbigay ng tulong legal ang EOC, maaari pa ring ipagpatuloy ng
nagrereklamo ang prosesong legal sa Pandistritong Korte at maghanap
ngayudanglegalmulasaLegalAidDepartment.

7.4 IbapangtungkulinngEOC 

7.4.1 Isang lehislatibong institusyon ang EOC na nilikha ng batas. Maliban sa
pamamahala ng reklamo at pagbibigay ng tulong legal na nabanggit sa
itaas,maymgakapangyarihanattungkulinitosaibapangbataslabansa
diskriminasyon kasama na ang RDO. Kasama sa kapangyarihan at
tungkulinngEOCangmgasumusunod: 
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(1) Pagkilostungosapagaalisnglahatnganyongdiskriminasyonsalahi,
haramassmentatpaninirangpuri; 

(2) Pagtataguyodngpantaynaoportunidadsapagitanngmgataomula
saiba’tibanglahi;

(3) Paghihikayat ng pagkakasundo ng diumano’y kilos labag sa batas
ayonsaRDO;

(4) Pangungunasapormalnapagsisiyasatonaangkopnaligalnaaksyon
ayonsainteresngpubliko;

(5) Paglalabas ng kautusan para sa pagsasagawa upang mapawi ang
diskriminasyonatparasapagtataguyodngpagkakasundongmgalahi
sapamamagitanngpampublikongedukasyonatmgapangungunasa
paglalathalaopublisidad;

(6) PagsasakatuparanngRDOsapamamagitanngpaglalabasngwarning
at pagdadala ng proseso bilang respeto sa mga kagawiang
nagpapakitangdiskriminasyonatibapangaktonglabagsabatas; 

(7) PagrepasosaRDOatpagbubuongmungkahingpagbabago.
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Halimbawangpatakaransapagkakapantaynglahi 

1.

2

3

Introduksyon

1.1
Ang [Pangalan ng samahan] ay nagtataya na gamitin ang talento,
kakayahan, karanasan, pangkulturang pananaw sa mga tao, at sa
pagtitiyak na ito ay organisasyon na gumagalang at nagpapahalaga at
makakatulongsapagabotngkanilangpotensyalanumananglahi,kulay,
pinagmulan,nasyonalidadatpinagmulanglipi; 

1.2
Ang [Pangalan ng samahan] ay tutugon sa Ordinansa laban sa
DiskriminasyonsanhingLahioRaceDiscriminationOrdinance(RDO)at
susunod sa mga mungkahing nakasaad sa Alituntunin sa Pamamalakad
sa Trabaho o Code of Practice na inilabas ng Komisyon sa Pantay na
Oportunidad o Equal Opportunities Commission (EOC) sa ilalim ng
Ordinansa.

Layunin

2.1
Layuninngpatakarangitonatiyakin:

(1) Na walang sinuman ang pakikitunguhan nang di paborable dahil sa
kanyanglahi,kulay,lipi,pinagmulangbansaoetniko; 

(2) Na walang anumang lahi ang makakaranas ng disbentahe dahil sa
rekisito at kondisyon na hindi kayang maibigay dahil sa usapin ng
lahi;

(3) Na laging pantay ang oportunidad sa pagtatrabaho, pagsasanay, at
pagpapaunlad ng propesyon sa lahat ng tao anuman ang kanyang
lahi,kulay,lipi,pinagmulangbansaoetniko;

(4) Na ang lahat ay pinakikitunguhan nang may respeto at dignidad at
walang sinuman ang hindi isasali, o ilalagay sa kapaligirang
mapanganib at nakaliligalig dahil sa lahi, kulay, lipi, pinagmulang
bansaoetniko;

(5) Naangsistemasapaglalatagnghinaingaymaaayosnanapapatakbo
anumananglahi,kulay,lipi,pinagmulangbansaoetniko;atwalang
anumang paghihiganting magaganap sa kaninumang nagreklamo o
dumaing ng diskriminasyon o harassment dahil sa lahi, kulay, lipi,
pinagmulangbansaoetniko;

Pagpapatupad

3.1
Angpatakarangitoayprayoridadng[pangalanngorganisasyon];
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3.2


Ang [Posisyon] ang may pangkalahatang responsibilidad para sa
patakarang ito; at ang [Posisyon (kung naiiba)] ang may pangunahing
responsibilidadsapangarawarawnaoperasyonngpatakarangito;


3.3

Ipapaabotsalahatngmanggagawaataplikanteangpatakarangito;

3.4

Kukunsultahin ang mga manggagawa at kawani ng pamunuan kaugnay
sapatakaranatpagpapatupadnito;

3.5

Bibigyanngpagsasanayangmgamanggagawaatkawaningpamunuan
hinggilsapatakaranatsakanilangkarapatanatresponsibilidad;

3.6

Angmgaoportunidadsatrabaho,promosyon,paglipatatpagsasanayay
malawakang iaanunsyo, sa loob at labas, at lahat ng aplikante ay
bibigyan ng pagkakataon anuman ang kanyang lahi, kulay, lipi,
pinagmulangbansaoetniko; 

3.7

Angpamantayansapagpiliatpagtatasangpagtatrabahoayayonlamang
sagawainatoportunidadsapagsasanay;

3.8

Ang pagiging epektibo ng patakarang ito ay regular na susubaybayan.
Ang mga impormasyon hinggil sa lahi o etniko ng mga manggagawa at
aplikante para sa trabaho, promosyon at pagsasanay ay lilikuminat
pagaaralan upang makita ang pagpapatupad ng patakarang ito. Ang
hinaing, aksyong pandisiplina, pagtatasa ng trabaho at pagtatanggal sa
trabaho ay susubaybayan din ng Grupong Panlahi. Ang impormasyong
makakalap ay lubusang kompidensyal at gagamitin lamang sa
pagtataguyod ng pagkakapantaypantay at upang mahinto ang
diskriminasyon;

3.9

Rerepasuhinangmgaitinakdaatkondisyonsapagtatrabaho,alituntunin
at kasanayan, rekisito at kondisyon ayon sa resulta ng pagsubaybay ng
may pananaw na gumawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang
pagkakapantaypantay at maiwasan ang diskriminasyon sa pagkonsulta
samgaempleado,manggagawaatkawaningpamunuan;

3.10

Panghaharasdahilsalahi 















(1) Lahat ng manggagawa ay pakikitunguhan nang may respeto at
dignidad. Lahat ng manggagawa ay may karaptang magtrabaho sa
kapaligirangwalangpangaabusoatpangiinsulto,kungsaanlahatng
indibidwalaymaypaggalangsaisa’tisa.

(2) Angharassmentbataysalahi,kulay,lipi,pinagmulangbansaoetniko
ay hindi katanggaptanggap. Hindi dapat makibahagi ang mga
manggagawadito,nimaghikayat,pagbigyanopagtsismisanangmga
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kaso ng harassment o pananakot.  Walang sinuman ang dapat
makaranas ng hindi pagtanggap o mapalagay sa isang paligid na
mapanganib at nakakatakkot dahil sa lahi, kulay, lipi, pinagmulang
bansa o etniko. Dapat suportahan ng mga manggagawa ang kapwa
nila na nakaranas o nabiktima ng harassment. Halimbawa ng mga
hindikatanggaptanggapnaakto: 

(a) Mga mapanlait o mapanginsultong salita; halimbawa,
pagbabansag o pagtawag sa grupo o lahi ng tao na maaaring
masaktansakatawagan;

(b) Paglalagay ng banderitas at islogan at iba pang bagay na
nakakasakitsagruponglahi;

(c) Mgabiro,tukso,panlalaitatpangiinsultodahilsalahi;

(d) Paggamit ng masasakit na tono ng pakikipagusap sa mga tao
dahilkabilangsilasaisanglahi;

(e) Hindipagpansinsataodahilsapagigingbahaginiyangisanglahi;

(f) Paggigiit ng dagdag na trabaho at di makatotohanang layon sa
mga tao dahil sa kanilang lahi, kulay, lipi, pinagmulang bansa o
etniko;

(g) Hindikinakailangangpagdidiinsataomulasapartikularnalahi.

3.11

Ang mga reklamo hinggil sa diskriminasyon o harassment dahil sa lahi,
kulay,lipi,pinagmulangbansaoetnikoaybuongseryosongdidinggin,at
haharapin na maaaring magbunga ng pagdisiplina kasama na ang
pagtatanggalsatrabaho. 






                              RaymondTANG
                               Tagapangulo
KomisyonsaPantaynaOportunidad
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Mgakaragdagangpagpapaliwanagatpansin

AngEOCpaminsanminsanaymaaaringmaglabasngmgakaragdagangpagpapaliwanag
atpansinsaCode.AngmgapansingitoayhindibahagingCodengunitmaylayuninna
linawinangmgabagaykungnaaangkop. 

AngsumusunodayisangkaragdagangpagpapaliwanagatpansinnainilabasngEOC:

.

AngmganilalamanngCodeayisinulatmulasapananawngpantaypantaynalahi.
Maaaring mayroong mga bagay na nabanggit sa Code na saklaw rin ng iba pang
mga batas at regulasyon, halimbawa, ang paglikom ng personal na datos. Ang
Code na ito ay walang epektong ipawalangbisa o halaga ang iba pang batas at
regulasyon. Kung saan ang iba pang mga batas at regulasyon ay nagagamit, ang
Codeaydapatbasahinbilangtugonsamgarekisitonauugnaysabatas,regulasyon
atrekomendasyonngmganauugnaynaawtoridad.
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