ਕੌਮੀ
ਨਸਲਵਾਦ-ਿਵਰੋਧੀ
ਰਣਨੀਤੀ
ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ
2011 ਿਵੱਚ, ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨ� ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨਸਲਵਾਦ-ਿਵਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ (National Anti-Racism Strategy)
ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਣ ਕੀਤਾ।
ਕੌਮੀ ਨਸਲਵਾਦ-ਿਵਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ:
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿਕ ਨਸਲਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਿਕਵ�
ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹਨ:
●

ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣਾ ਿਕ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਹ੍
ਪਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

●

ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪਰਥਾ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਹਨ� ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ

●

ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਦ� ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਮਦਦ ਪਰ੍ਪਤ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼� ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰ ਪੰ ਨ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (Race
Discrimination Commissioner) ਦੀ ਆਗਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ
ਮ�ਬਰ ਇਹ ਹਨ: ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਿਵਭਾਗ (Department of Immigration and Citizenship), ਅਟਾਰਨੀ
ਜਨਰਲ ਦਾ ਿਵਭਾਗ (Attorney-General’s Department), ਪਿਰਵਾਰ�, ਬਸੇਰਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਦਾ ਿਵਭਾਗ (Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs),
ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਬਹੁ-ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰ ਮਤੀ (Australian Multicultural Council), ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ
ਨ�ਸ਼ਨਲ ਕ�ਗਰਸ (the National Congress of Australia’s First Peoples) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ
ਦੀਆਂ ਸੰ ਮਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਘ (Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia) ।
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2012 ਅਤੇ ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ, ਿਸੱਿਖਆ ਸਰੋਤ�
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਨਸਲਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਨਸਲਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚੁਟਕਲੇ ਜ� ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਜੋ ਠ�ਸ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ
ਹਨ; ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਣਾ ਜ� ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋ ਚ; ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜ� ਧਮਕਾਉਣਾ, ਜ� ਮੀਡੀਆ ਜ� ਆਨਲਾਈਨ ਕਮ�ਟਰੀ ਜੋ

ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ� ਿਵਚਕਾਰ ਵੈਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤ� ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰੀਰਕ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਹੰ ਸਕ ਕੰ ਮ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਸਲਵਾਦ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਜ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਿਸੱਿਖਆ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ� ਪਰਥਾਵ� ਰਾਹ� ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ� ਵਾਸਤੇ
ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਿਵਿਭੰ ਨ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋ ਕ� ਵਾਸਤੇ ਮੌਿਕਆਂ, ਸਰੋਤ� ਜ� ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਲ ਹੋਰਨ� ਨਾਲ� ਘਟੀਆ ਜ� ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੈਰਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਨਸਲਵਾਦੀ ਿਵਵਹਾਰ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਪਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਿਵੰ ਨਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਬੋਰੀਜੀਨਲ
ਅਤੇ ਟੋਰੈੱਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲ� ਡਰ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ। ਕੁਝ ਧਾਰਿਮਕ ਗਰੁੱਪ� ਦੇ
ਮ�ਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਜ� ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ
ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ 2012 ਿਵਚਕਾਰ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ:
●

ਲੱਗਭਗ 700 ਲੋ ਕ� ਨ� 23 ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ

●

ਸਾਨੂੰ 1500 ਤ� ਵੱਧ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ 200 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ�ਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਪਤ ਹੋਈਆਂ।

ਠ�ਸ ਸੁਨ�ਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰ੍ਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਹਨ� ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਸਿਹਮਤੀ ਸੀ ਿਜੰ ਨਹ੍ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
●

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ

●

ਪਰਚਾਰ ਸਾਧਨ

●

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ

●

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ�

●

ਆਨਲਾਈਨ, ਅਤੇ

●

ਖੇਡ।

ਨਸਲਵਾਦ – ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਿਦੰ ਦੀ
ਹੈ। ਨਸਲਵਾਦ ਉਹਨ� ਕਾਰਜ� ਕਰਕੇ ਬੰ ਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼� ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਜ� ਲ� ਦੇ ਹ�।

ਅਸ� ਕੀ ਕਰ�ਗੇ

ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਵ�ਗੇ।
●

ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਿਹੰ ਮ ਚਲਾਵ�ਗੇ ਿਕ ਇਸਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸ� ਕੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।

●

ਨ�ਤਾਵ� ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ�ਗੇ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

●

ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਬਤ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ�ਗੇ ਤ� ਜੋ ਇਸਦੇ ਅਸਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ� ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵ�ਗੇ।
●

ਅਿਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ�ਗੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ� ਵਾਲੇ
ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ� ਵਾਸਤੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

●

ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਬਤ ਚੰ ਗੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰ�ਗੇ, ਿਜਸਦਾ ਫੋਕਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕ
ਹੋਣਗੇ।

●

ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ�ਗੇ ਤ� ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ
ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

●

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ� ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਕਰ�ਗੇ ਤ� ਜੋ ਕੌਮੀ, ਪਰ੍ਤਕ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ� ‘ਤੇ ਚੰ ਗੀਆਂ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਤੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਵ�ਗੇ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਇਹ
ਜਾਣਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਕ ਜਦ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
●

ਅਿਜਹੇ ਸਰੋਤ� ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ�ਗੇ ਜੋ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਪਰਣਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

●

ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਵ�ਗੇ ਿਕ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਿਖਆਵ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਕੌਮੀ ਨਸਲਵਾਦ-ਿਵਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੁਲਾਈ 2012 ਤ�: ਅਸ� ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਮੁਿਹੰ ਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ�ਗੇ। ਅਸ� ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ
ਕ�ਦਰਤ ਕਰ�ਗੇ। ਅਸ� ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਵ�ਗੇ ਿਕ ਅਸ� ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਾ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ
ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 2013 ਤ�: ਅਸ� ਨਸਲਵਾਦ-ਿਵਰੋਧੀ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਸਰੋਤ� ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ�ਗੇ ਤ� ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਸ� ਸਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ�ਗੇ ਤ� ਜੋ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੁਲਾਈ 2014 ਤ�: ਸਾਡੇ ਵੱਲ� ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਅਸ� ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ� ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰ�ਗੇ ਤ� ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਦੇ ਅੰ ਤ ‘ਤੇ, ਕੌਮੀ ਨਸਲਵਾਦ-ਿਵਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰ ਿਮਲਤ ਹੋਵੋ
ਕੌਮੀ ਨਸਲਵਾਦ-ਿਵਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਫ਼ੋਨ:

02 9284 9600 ਜ� 1800 620 241 (TTY)

ਈਮੇਲ ਕਰੋ:

antiracismsecretariat@humanrights.gov.au

ਵੈੱਬ:

www.humanrights.gov.au/antiracism

ਪਤਾ:

GPO Box 5218
SYDNEY NSW 2001

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਵੱਲ� ਿਮਲੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੰ ਨਹ੍ ਨ� ਨਸਲੀ
ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਹੰ ਢਾਇਆ ਹੈ।
ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜ� ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ�
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 02 9284 9888, 1300 656 419 (ਸਥਾਨਕ ਕਾਲ) ਜ� 1800 620 241 (TTY) ‘ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ।
ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜ� ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.humanrights.gov.au ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸ�
ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ complaintsinfo@humanrights.gov.au।

