Ulusal
Irkçılığı Önleme
Stratejisi
Strateji Hakkında
2011 yılında Avustralya Hükümeti Ulusal Irkçılığı Önleme Stratejisini geliştirmeye karar vermiştir.
Ulusal Irkçılığı Önleme Stratejisinin amacı:
Avustralya toplumuna ırkçılığın tam olarak ne anlama geldiğini ve bunun nasıl önlenip
azaltılabileceğini anlatmaktır.
Stratejinin hedefleri şunlardır:
∑ ırkçılık ve ırkçılığın bireyleri ve toplumun genelini nasıl etkilediği konusunda bilinç
oluşturmak
∑ ırkçılığı önleme ve azaltmayla ilgili doğru uygulama girişimlerini belirlemek, teşvik etmek
ve bunları yeni girişimler için temel almak ve
∑ toplumları ve bireyleri ırkçılığı önlemek ve azaltmak amacıyla desteklemek ve ırkçılık söz
konusu olduğunda gereken yardımı almalarını sağlamaktır.
Strateji, Avustralya İnsan Hakları Komisyonu’ndaki Irk Ayrımcılığı Komisyonu Üyesinin
yönetimindeki bir ortaklık çerçevesinde geliştirilmiş ve uygulanmaktadır. Bu ortaklığa Göç ve
Vatandaşlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile, Konut, Toplum Hizmetleri ve Yerli Halkla İlişkiler
Bakanlığı ve Avustralya Çok Kültürlülük Konseyi, Avustralya’nın İlk Hakları ve Avustralya Etnik
Topluluklar Konseyleri (FECCA) de dahildir.
Strateji, Temmuz 2012 ve Haziran 2015 tarihleri arasında uygulanacaktır. Kamu bilinci
oluşturma, eğitim kaynakları ve gençlerin katılımı konuları üzerine yoğunlaşacaktır.
Irkçılık nedir?
Irkçılık; şaka, incitebilecek yorumlar, isim takma veya sözlü istismar, taciz veya rahatsızlık verme
gibi şekiller alabileceği gibi basında veya internette belirli gruplara karşı düşmanlığı artıran
yorumlar şeklinde olabilir. En ciddisi de ırkçılığın fiziksel istismar ve şiddet eylemlerle
sonuçlanabilmesidir.
Irkçılık, bireylerin hizmetlere erişimini veya istihdam, eğitim ve sosyal faaliyetlerin bir parçası
olmasını önleyebilir. Aynı zamanda bazı grupları dezavantajlı duruma düşürebilen politikalar ve
uygulamalarla kurumsal seviyede de görülebilir.
Irkçılık; farklı ırklardan olan kişilerin olanaklara, kaynaklara veya güce erişimlerinde eşitsizliğe
neden olur. Bazen belirli bir ırkın diğerlerine göre daha aşağı veya üstün olduğu görüşü bu
eşitsizliğin mazereti olarak kullanılır.

Avustralya’da kimler ırkçılıkla karşı karşıya kalıyor?
İsim takma ve istismar gibi ırkçı davranışlar herhangi bir ırktan oluşan grubun üyeleri arasında
görülebilir. Ancak Avustralya’da özellikle de Aborijin ve Torres Strait Adalı halklar ve ırk ve kültür
azınlıkları olmak üzere bazı kişiler ırkçılığa ve ayrımcılığa daha çok maruz kalmaktadır. Bazı dini
grupların üyeleri de ırkları ve kültürleri nedeniyle ayrımcılıkla karşılaşmaktadır.
Halkın sesini dinliyoruz
Mart ve Mayıs 2012 tarihleri arasında Avustralya’nın çeşitli yerlerindeki halkla konuştuk:
∑ Yaklaşık olarak 700 kişi ile 23 görüşme yapıldı
∑ Bize 1500’den fazla elektronik anket ve 200 ifade ulaştı.
Bunların sonucunda aldığımız en önemli mesaj ırkçılığa karşı önlem almanın çok önemli
olmasıydı.
Ayrıca çalışmamız gereken öncelikli alanlar konusunda da genel bir fikir birliği vardı ve bu alanlar
şunlardı:
∑ işyerleri
∑ basın
∑ okullar ve yüksek öğrenim kurumları
∑ hükümet hizmetleri
∑ internet ve
∑ spor.
Irkçılığı sona erdireceğiz
Bu Strateji, Avustralya halkının tüm üyelerini ırkçılığı sona ermeye yönelik olarak çalışmaya
davet etmektedir. Irkçılık, bireyler ve bir grup olarak aldığımız önlemler sayesinde ortadan
kalkabilir.
Yapacaklarımız
Irkçılık ve ırkçılığın bireyleri ve toplumu nasıl etkilediği konusunda bir bilinç oluşturacağız.
∑ Irkçılıkla ve bu konuda yapabileceklerimizle ilgili kamu bilincinin oluşturulmasını
sağlamak için bir kampanya başlatacağız
∑ Strateji ve faaliyetlerini destekleyecek liderlerle çalışacağız
∑ Irkçılığın etkileri konusunda bilinci artırmak için ırkçılıkla ilgili araştırmalara destek
olacağız
Irkçılığı önlemek için iyi örnekleri temel alacağız.
∑ Her türlü ırk ve kültürden olan Avustralyalılara karşı saygı ve sevgiyi artıracak politikaları
destekleyeceğiz.
∑ Özellikle gençlere odaklanarak ırkçılıkla ilgili olarak eğitim amaçlı iyi bir web sitesi
hazırlayacağız.
∑ Irkçılığı önlemeyi hedefleyen iyi girişimleri desteklemek amacıyla öncelikli bölgelerdeki
kurumlarla çalışacağız.

∑ Ulusal, eyalet ve bölge seviyelerindeki olumlu girişimlere destek vermek amacıyla her
seviyedeki hükümet ve sivil toplum kurumlarıyla ortaklıklar kuracağız.
Bireylere ve topluluklara ırkçılıkla ilgili bilgi ve kaynaklara erişim olanağı sunarak ırkçılıkla
karşılaşmaları durumunda kendilerine daha fazla güvenerek ne yapacaklarını bilmelerini
sağlayacağız.
∑ Bireylerin ve toplulukların kurumlar ve sistemlerde görülen ırkçılığa karşı harekete
geçmelerini sağlamak için onları destekleyen kaynaklar sunacağız
∑ Irkçılıkla karşılaşma riski olan bireylere ve topluluklara yasal koruma önlemlerine nasıl
erişebilecekleri konusunda bilgi vereceğiz.
Stratejinin Uygulanması
Irkçılığı Önleme Stratejisi üç yıl içinde aşamalı olarak uygulanacaktır.
Temmuz 2012’den itibaren: Irkçılıkla ilgili bir kamuyu bilinçlendirme kampanyası başlatacağız.
Irkçılıkla ilgili bir toplum bilinci oluşturmaya ve ekonomik ve sosyal maliyetleriyle ilgili bir
araştırmaya destek vermeye odaklanacağız. Irkçılığı azaltarak saygıyı ve eşitliği artırmaya
çalışan mevcut girişimleri nasıl destekleyebileceğimizi değerlendirmeye alacağız.
Temmuz 2013’ten itibaren: Irkçılığa karşı önlem almak amacıyla bireyleri ve toplumları
desteklemek için ırkçılığı önlemeyle ilgili eğitim kaynaklarını içeren bir web sitesi oluşturacağız ve
uygun kaynakları toplamaya başlayacağız. Kurumlar ve sistemlerdeki ırkçılığı azaltmayı
hedefleyen uygun yaklaşımları belirlemek için öncelikli bölgelerimizdeki kuruluşlarla çalışmaya
başlayacağız.
Temmuz 2014’ten itibaren: Topladığımız ve geliştirdiğimiz kaynakları kullanarak bireylerin ve
toplulukların ırkçılığı önlemesine yardımcı olmak için ortaklarımızla çalışacağız.
Üç yılın sonunda, Ulusal Irkçılığı Önleme Stratejisi değerlendirmeye alınacaktır.
Siz de Katılın
Ulusal Irkçılığı Önleme Stratejisi Sekreterliği
Telefon:

02 9284 9600 veya 1800 620 241 (TTY)

E-posta:

antiracismsecretariat@humanrights.gov.au

Web:

www.humanrights.gov.au/antiracism

Adres:

GPO Box 5218
SYDNEY NSW 2001

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu, ırkçılık nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmış kişilerin
şikayetlerini çözüme kavuşturmaktadır.
Ayrımcılık ve haklarınızla ilgili ücretsiz öneri almak ve şikayette bulunmak için Komisyonun
Şikayet Bilgi Hattı'nı 02 9284 9888, 1300 656 419 (yerel arama) veya 1800 620 241 ’den (TTY)
arayabilirsiniz.

Şikayette bulunmak veya şikayete yanıt vermekle ilgili bilgilere www.humanrights.gov.au
adresinden ulaşabilirsiniz.
Komisyona complaintsinfo@humanrights.gov.au adresinden e-posta gönderebilirsiniz.

