ยุทธศาสตร
ตอตานการเหยียดเชื้อชาติ
แหงชาติ
รายละเอียดของยุทธศาสตรนี้
ในปค.ศ. 2011 รัฐบาลออสเตรเลียมุง มั่นที่จะวางยุทธศาสตรตอตานการเหยียดเชื้อชาติแหงชาติขึ้น
เปาหมายของยุทธศาสตรตอตานเหยียดเชือ้ ชาติแหงชาติไดแก:
เพื่อสรางความเขาใจทีช่ ัดเจนในชุมชนออสเตรเลีย วาการเหยียดเชื้อชาติคืออะไร รวมถึงจะปองกันและลดการเหยียดเชือ้ ชาติลงไดอยางไร
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้คอื :
∑ สรางความรูความเขาใจเรือ่ งการเหยียดเชื้อชาติ รวมถึงผลกระทบที่มตี อบุคคลและชุมชนโดยรวม
∑ ระบุ สนับสนุน และทําตามแผนปฏิบัติการทีด่ ี เพือ่ ปองกันและลดการเหยียดเชือ้ ชาติลง
∑ ใหอํานาจแกชุมชนและบุคคล เพือ่ ลงมือปฏิบัติการปองกันและลดการเหยียดเชือ้ ชาติ รวมถึงการขอความชวยเหลือเมือ่ เกิดการเหยียดเชือ้ ชาติขึ้น

ยุทธศาสตรนคี้ ิดคนขึ้นดวยความรวมมือจากหลายฝาย ภายใตการนําของ “คณะกรรมการตอตานการเลือกปฏิบตั ิทางเชือ้ ชาติ” (Race Discrimination
Commissioner) ในสังกัดของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงออสเตรเลีย (Australian Human Rights Commission) สมาชิกอื่นของยุทธศาสตรนี้ไดแก:
กระทรวงการเขาเมืองและพลเมือง สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงครอบครัว ทีอ่ ยูอาศัย บริการชุมชน และกิจการชนพืน้ เมือง สภาพหุวัฒนธรรมแหงออสเตรเลีย
สภาแหงชาติเพือ่ ชนพืน้ เมืองและสหพันธสภาชุมชนเชือ้ ชาติแหงออสเตรเลีย
เราจะปฏิบตั ิยุทธศาสตรนตี้ ั้งแตเดือนกรกฎาคม 2012 จนถึงเดือนมิถุนายน 2015 ยุทธศาสตรนี้จะมุง เนนเรื่องความรูของประชาชน ทรัพยากรทางการศึกษา
และการมีสว นรวมของเยาวชน
การเหยียดเชือ้ ชาติคอื อะไร?
การเหยียดเชื้อชาติ/การเหยียดผิว (Racism) เกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ ตัวอยางเชนการลอเลียนหรือการวิจารณที่กอ ใหเกิดความเจ็บใจ การใชคําหยาบแทนชือ่
หรือการละเมิดดวยวาจา รวมถึงการกลัน่ แกลงหรือการขมขู หรือคําวิจารณในสือ่ หรืออินเตอรเน็ตที่กอใหเกิดความเกลียดชังตอคนกลุมใดกลุมหนึง่
หรือในกรณีที่รายแรงที่สดุ การเหยียดเชื้อชาติสามารถเปนสาเหตุของการทํารายรางกายและความรุนแรงได
การเหยียดเชื้อชาติอาจกีดกัดคนบางกลุมจากการรับบริการหรือกีดกันสิทธิด์ านการจางงาน การศึกษา กีฬา และกิจกรรมทางสังคม นอกจากนี้
การเหยียดเชื้อชาติยังเกิดขึน้ ไดในระดับสถาบัน จากนโยบายหรือแนวปฏิบัตทิ ี่กอใหเกิดความเสียเปรียบของคนบางกลุม
การเหยียดเชื้อชาติเปนสาเหตุที่ทาํ ใหคนแตละเชือ้ ชาติไดรับโอกาส ทรัพยากร หรืออํานาจไมเทาเทียมกัน
บางทีความเชือ่ ทีว่ า เชื้อชาติหนึ่งดอยกวาหรือเหนือกวาอีกเชือ้ ชาติหนึง่ นัน้ อาจถูกอางวาเปนสาเหตุของความไมเทาเทียมกันนี้
ใครบางที่ถูกเหยียดเชือ้ ชาติในออสเตรเลีย?
พฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติอยางเชนการใชคาํ หยาบแทนชื่อและการละเมิดดวยวาจานั้นอาจเกิดขึน้ ไดกับบุคคลทุกเชือ้ ชาติ อยางไรก็ตาม
คนบางกลุมในออสเตรเลียก็มีโอกาสสูงกวาที่จะถูกเหยียดเชื้อชาติและเลือกปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอยางยิง่ ชาวอะบอริจนิ้ และชาวเกาะชองแคบทอรเรส
รวมถึงชนกลุมนอยทางเชือ้ ชาติและวัฒนธรรมอื่นๆ นอกจากนี้
สมาชิกกลุมศาสนาบางกลุมก็ประสบกับปญหาการเลือกปฏิบตั ิเนือ่ งจากเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมของพวกเขา

การรับฟงเสียงของชุมชน
เราไดพูดคุยกับคนทัว่ ประเทศออสเตรเลียแลวระหวางเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2012:
∑ มีคนเกือบ 700 คนมาเขารวมในการประชุมทั้งหมด 23 ครั้ง
∑ เราไดรับแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกสกวา 1500 ฉบับและขอคิดเห็นกวา 200 ครั้ง

สารทีช่ ัดเจนทีเ่ ราไดรับก็คือ การลงมือปฏิบตั ิเพือ่ ตอตานการเหยียดเชือ้ ชาตินั้นเปนเรื่องสําคัญมาก
นอกจากนี้ เสียงสวนใหญยังมีความเห็นวา เราควรใสใจกับสถานที่ตอ ไปนีเ้ ปนอันดับแรก:
∑ ที่ทาํ งาน
∑ สื่อตางๆ
∑ โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา
∑ บริการของรัฐ
∑ อินเตอรเน็ต
∑ กีฬา
การเหยียดเชือ้ ชาติ – พวกเราตองรวมมือกัน
ตามแผนยุทธศาสตรนี้ เราจะขอความรวมมือจากสมาชิกทุกคนของชุมชนออสเตรเลียใหรวมมือกันหยุดยั้งการเหยียดเชื้อชาติ
การเหยียดเชื้อชาติจะหยุดลงไดดว ยการลงมือปฏิบัตขิ องพวกเราทัง้ รายบุคคลและกลุม
สิ่งที่เราจะทํา
เผยแพรความรูเรื่องการเหยียดเชือ้ ชาติและผลกระทบตอบุคคลและชุมชนของเรา
∑ เริ่มรณรงคเพือ่ ใหความรูแกประชาชนเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ รวมถึงสิง่ ทีพ่ วกเราสามารถทําไดเกี่ยวกับเรื่องนี้
∑ รวมมือกับเหลาผูน ํา เพือ่ สงเสริมยุทธศาสตรและกิจกรรมตางๆทีเ่ กี่ยวของ
∑ สงเสริมการคนควาเรื่องการเหยียดเชือ้ ชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรูเรื่องผลกระทบจากการเหยียดเชือ้ ชาติ
สงเสริมแบบอยางทีด่ ีเพือ่ ตอตานการเหยียดเชื้อชาติ
∑
∑
∑
∑

สนับสนุนนโยบายและกฎหมายที่สง เสริมความเคารพและความเสมอภาคของชาวออสเตรเลียทุกเชือ้ ชาติและภูมหิ ลังทางวัฒนธรรม
สรางเว็บไซตที่มที รัพยากรการเรียนรูทดี่ ีเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ โดยมุง เนนไปที่เยาวชน
รวมงานกับองคกรตางๆเพือ่ จัดการเรื่องทีค่ วรใสใจกอน เพือ่ สนับสนุนแผนงานตอตานการเหยียดเชื้อชาติอยางมีประสิทธิภาพ
จับมือเปนพันธมิตรกับทุกระดับชัน้ ขององคกรภาครัฐและนอกภาครัฐ เพื่อสนับสนุนแผนงานที่มีประสิทธิภาพในระดับประเทศ มลรัฐ และทองถิน่

เปดโอกาสใหบคุ คลและชุมชนตางๆสามารถเขาถึงขอมูลและทรัพยากรเรือ่ งการเหยียดเชื้อชาติได
เพื่อใหพวกเขารูสึกมั่นใจมากขึน้ วาควรทําอยางไรเมื่อเกิดเหตุการณขึ้น
∑ สงเสริมทรัพยากรทีส่ นับสนุนบุคคลและชุมชนในการตอบสนองตอการเหยียดเชื้อชาติในองคกรและระบบตางๆ
∑ เผยแพรขอ มูลเรื่องการรับความคุมครองทางกฎหมาย ใหแกบุคคลและองคกรที่มีความเสี่ยงดานการเหยียดเชือ้ ชาติ
การปฏิบัติยุทธศาสตรนี้
เราจะปฏิบตั ิยุทธศาสตรตอ ตานการเหยียดเชื้อชาติแหงชาติทลี ะเฟส ตลอดชวงเวลาสามป
ตั้งแตกรกฎาคม 2012: เราจะเริ่มรณรงคใหความรูแกประชาชนเรื่องการเหยียดเชือ้ ชาติ เราจะมุง เนนที่การใหความรูแกชุมชนเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ
และสงเสริมการคนควาเรือ่ งผลกระทบจากตนทุนทางเศรษฐกิจและสังคม
เราจะพิจารณาสนับสนุนแผนงานที่มอี ยูในปจจุบนั ทีช่ วยลดการเหยียดเชื้อชาติและเสริมสรางความเคารพและความเสมอภาค
ตั้งแตกรกฎาคม 2013:
เราจะสรางเว็บไซตทจี่ ะมีทรัพยากรความรูเรือ่ งการเหยียดเชื้อชาติและเริ่มรวบรวมทรัพยากรที่มีประโยชนเพื่อสนับสนุนบุคคลและชุมชนในการลงมือปฏิบัติเพื่อตอ
ตานการเหยียดเชือ้ ชาติ เราจะเริ่มรวมงานกับองคกรตางๆเพื่อจัดการเรื่องทีเ่ ราควรใสใจกอน
เพื่อหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดการเหยียดเชือ้ ชาติในองคกรและระบบตางๆ
ตั้งแตกรกฎาคม 2014: ดวยการใชทรัพยากรที่เราไดรวบรวมและพัฒนาไว
เราจะรวมมือกับพันธมิตรของเราเพือ่ ชวยเหลือบุคคลและชุมชนตอบโตการเหยียดเชือ้ ชาติ
เมื่อครบระยะเวลาสามปแลว เราจะมาประเมินผลยุทธศาสตรตอ ตานการเหยียดเชื้อชาติแหงชาตินี้อีกครั้ง
เชิญทานเขารวมกับเรา
สํานักเลขาธิการยุทธศาสตรตอตานการเหยียดเชือ้ ชาติแหงชาติ (National Anti-Racism Strategy Secretariat)
โทร:
02 9284 9600 หรือ 1800 620 241 (โทรพิมพ)
อีเมล:
antiracismsecretariat@humanrights.gov.au
เว็บไซต: www.humanrights.gov.au/antiracism
ที่อยู:
GPO Box 5218
SYDNEY NSW 2001
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงออสเตรเลียมีบริการรับขอรองเรียนจากบุคคลที่ประสบปญหาจากการเลือกปฏิบตั ิทางเชือ้ ชาติ
หากทานตองการคําปรึกษาฟรีเรื่องการเลือกปฏิบัติและสิทธิ์ของทานหรือตองการรองเรียน กรุณาโทรมาที่สายดวนขอมูลคํารองทุกขของทางคณะกรรมการที่เบอร
02 9284 9888, 1300 656 419 (โทรในประเทศ) หรือ 1800 620 241 (โทรพิมพ)
เชิญดูรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นหรือตอบขอรองเรียนไดที่ www.humanrights.gov.au
นอกจากนี้ทา นสามารถสงอีเมลมาหาคณะกรรมการไดที่ complaintsinfo@humanrights.gov.au

