Η Εθνική
Αντιρατσιστική
Στρατηγική
Σχετικά με τη Στρατηγική
Το 2011 η Αυστραλιανή Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αναπτύξει μια Εθνική Αντιρατσιστική Στρατηγική.
Σκοπός της Εθνικής Αντιρατσιστικής Στρατηγικής είναι:
Να κάνει σαφές στην αυστραλιανή κοινότητα του τι είναι ρατσισμός, και πώς μπορεί να προληφθεί και να
μειωθεί.
Οι επιδιώξεις της Στρατηγικής είναι:
•

να ευαισθητοποιήσει γύρω απ’ το φαινόμενο του ρατσισμού και πώς επηρεάζει τα άτομα και την ευρύτερη
κοινότητα

•

να προσδιορίσει, να προάγει και να δημιουργήσει πρωτοβουλίες καλών πρακτικών για την πρόληψη και
τον περιορισμό του ρατσισμού, και

•

να κινητοποιήσει κοινότητες και άτομα προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην πρόληψη και τον
περιορισμό του ρατσισμού, και να ζητούν βοήθεια όταν συμβαίνει.

Η Στρατηγική αναπτύχθηκε μέσω μιας συνεργασίας καθοδηγούμενης από τον Επίτροπο Φυλετικών Διακρίσεων
της Αυστραλιανής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [Race Discrimination Commissioner at the Australian
Human Rights Commission]. Τα άλλα συνεργαζόμενα μέλη της είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ιθαγένειας
[Department of Immigration and Citizenship], το Υπουργείο Δικαιοσύνης [Attorney-General’s Department], το
Υπουργείο Οικογενειών, Στέγασης, Κοινοτικών Υπηρεσιών και Υποθέσεων Αυτοχθόνων [Department of Families,
Housing, Community Services and Indigenous Affairs], το Αυστραλιανό Συμβούλιο Πολυπολιτισμικότητας
[Australian Multicultural Council], το Εθνικό Κογκρέσο των Πρώτων Λαών της Αυστραλίας [National Congress of
Australia’s First Peoples] και η Ομοσπονδία Συμβουλίων Εθνοτικών Κοινοτήτων Αυστραλίας [Federation of Ethnic
Communities’ Councils of Australia].
Η Στρατηγική θα εφαρμοστεί μεταξύ Ιουλίου 2012 και Ιουνίου 2015. Θα επικεντρωθεί στην ευαισθητοποίηση του
κοινού γύρω απ’ το φαινόμενο του ρατσισμού, σε πόρους επιμόρφωσης και στην ανάμειξη των νέων.

Τι είναι ρατσισμός;
Ο ρατσισμός μπορεί να πάρει πολλές μορφές, όπως κακόβουλα ανέκδοτα και σχόλια· προσβλητικές
προσφωνήσεις και λεκτική βία· παρενόχληση ή εκφοβισμό, ή σχόλια στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή στο
διαδίκτυο τα οποία αυξάνουν την εχθρότητα προς κάποιες ομάδες ατόμων. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, ο
ρατσισμός μπορεί να αφορά σε πράξεις φυσικής βίας και κακοποίηση.
Ο ρατσισμός μπορεί να αποκλείει άτομα από πρόσβαση σε υπηρεσίες, εργασία, εκπαίδευση, αθλητικές ή
κοινωνικές δραστηριότητες. Μπορεί επίσης να συμβαίνει σε επίπεδο θεσμών μέσω πολιτικών ή πρακτικών που
φέρνουν κάποιες ομάδες σε μειονεκτική θέση.
Ο ρατσισμός οδηγεί σε άνιση πρόσβαση σε ευκαιρίες, πόρους ή ισχύ ατόμων διαφορετικών φυλών. Η
αντίληψη ότι κάποια συγκεκριμένη φυλή μειονεκτεί ή υπερτερεί από άλλες χρησιμοποιείται μερικές φορές για να
αιτιολογήσει αυτή την ανισότητα.

Ποιοι υφίστανται ρατσισμό στην Αυστραλία;
Ρατσιστική συμπεριφορά, όπως προσβλητικές προσφωνήσεις και κακομεταχείριση, μπορεί να συμβεί μεταξύ
μελών οποιασδήποτε φυλετικής ομάδας. Ωστόσο, κάποια άτομα στην Αυστραλία είναι περισσότερο ευάλωτα
σε ρατσισμό και διακρίσεις, ιδιαίτερα οι Αυτόχθονες, οι κάτοικοι των Νησιών του Στενού Τόρες και οι φυλετικές
και πολιτισμικές μειοψηφίες. Επίσης, τα μέλη κάποιων θρησκευτικών ομάδων υφίστανται διακρίσεις εξαιτίας της
φυλής ή του πολιτισμού τους.

Ακούγοντας την κοινότητα
Μιλήσαμε με άτομα σε ολόκληρη την Αυστραλία μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 2012:
•

Περίπου 700 άτομα παρακολούθησαν 23 διαβουλεύσεις

•

Λάβαμε περισσότερες από 1500 απαντήσεις ηλεκτρονικών ερευνών και 200 υποβολές απόψεων.

Το κύριο μήνυμα που αποκομίσαμε ήταν ότι η ανάληψη δράσης κατά του ρατσισμού είναι πολύ σημαντική.
Υπήρξε επίσης ομοφωνία σχετικά με τις προτεραιότητες πάνω στις οποίες πρέπει να εργαστούμε και οι οποίες
περιλαμβάνουν:
•

τους τόπους εργασίας

•

τα μέσα μαζικής επικοινωνίας

•

τα σχολεία και την ανώτερη εκπαίδευση

•

τις κυβερνητικές υπηρεσίες

•

το διαδίκτυο, και

•

τον αθλητισμό.

Ο ρατσισμός – σταματάει μ’ εμάς
Αυτή η Στρατηγική καλεί όλα τα μέλη της αυστραλιανής κοινότητας να εργαστούν για την εξαφάνιση του
ρατσισμού. Ο ρατσισμός θα εκλείψει με τη δράση μας ως άτομα και ως ομάδα.

Τι θα κάνουμε
Θα αναδείξουμε το ρατσισμό και τις συνέπειές του στα άτομα και την κοινότητα.
•

•
•

Θα ξεκινήσουμε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με το ρατσισμό και πώς μπορούμε
να τον αντιμετωπίσουμε.
Θα συνεργαστούμε με ηγέτες που θα προάγουν τη Στρατηγική και τις δράσεις της.
Θα προωθήσουμε έρευνες σχετικές με το ρατσισμό ώστε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για τις
συνέπειές του.

Θα αξιοποιήσουμε τα καλά παραδείγματα πρόληψης του ρατσισμού.
•

Θα στηρίξουμε πολιτικές και νόμους που προάγουν το σεβασμό και την ισότητα όλων των Αυστραλών κάθε
φυλετικής και πολιτισμικής προέλευσης.

•

Θα δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό τόπο (website) με θετικές εκπαιδευτικές πηγές/πόρους σχετικές με το
ρατσισμό, με επίκεντρο τα νεαρά άτομα.

•

Θα συνεργαστούμε με οργανισμούς πάνω στους τομείς προτεραιότητας στηρίζοντας καλές πρωτοβουλίες
αντιμετώπισης του ρατσισμού.

•

Θα δημιουργήσουμε συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, κυβερνητικά και μη κυβερνητικά, προκειμένου να
στηρίξουμε καλές πρωτοβουλίες σε επίπεδο εθνικό, πολιτειακό και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Θα παράσχουμε σε άτομα και ομάδες πρόσβαση σε πληροφορίες και πόρους σχετικούς με το ρατσισμό, ώστε να
αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση γνωρίζοντας τι να κάνουν όταν προκύψει.
•

Προάγοντας πόρους που υποστηρίζουν άτομα και κοινότητες να αντιμετωπίσουν το ρατσισμό σε
οργανώσεις και συστήματα

•

Παρέχοντας πληροφορίες σε άτομα και κοινότητες που κινδυνεύουν από ρατσισμό για το πώς θα έχουν
πρόσβαση σε νομική προστασία.

Εφαρμόζοντας τη Στρατηγική
Η Εθνική Αντιρατσιστική Στρατηγική θα εφαρμοστεί σε φάσεις κατά τα επόμενα τρία χρόνια.
Από τον Ιούλιο του 2012: Θα ξεκινήσουμε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω απ’ το ρατσισμό.
Θα επικεντρωθούμε στη δημιουργία ευαισθητοποίησης της κοινότητας για το ρατσισμό και θα ερευνήσουμε το
οικονομικό και κοινωνικό κόστος του. Θα διερευνήσουμε τρόπους που μπορούμε να στηρίξουμε υπάρχουσες
πρωτοβουλίες περιορισμού του ρατσισμού και προαγωγής του σεβασμού και της ισότητας.
Από τον Ιούλιο του 2013: Θα δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό τόπο με θέματα αντιρατσιστικής επιμόρφωσης
και θα αρχίσουμε να συγκεντρώσουμε χρήσιμους πόρους που θα βοηθήσουν άτομα και κοινότητες να αναλάβουν
δράσεις κατά του ρατσισμού. Θα αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με οργανώσεις στους τομείς προτεραιότητας για
τον εντοπισμό καλών προσεγγίσεων για τον περιορισμό του ρατσισμού σε οργανισμούς και συστήματα.
Από τον Ιούλιο του 2014: Χρησιμοποιώντας τους πόρους που θα έχουμε συγκεντρώσει και αναπτύξει, θα
εργαστούμε με τους συνεργάτες μας προκειμένου να βοηθήσουμε τα άτομα και τις κοινότητες να ανταποκριθούν
στο ρατσισμό.
Το τέλος της τριετίας, η Εθνική Αντιρατσιστική Στρατηγική θα αξιολογηθεί.

Συμμετέχετε
Γραμματεία Εθνικής Αντιρατσιστικής Στρατηγικής [National Anti-Racism Strategy Secretariat]
Τηλέφωνο:

02 9284 9600 ή 1800 620 241 (TTY)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email):

antiracismsecretariat@humanrights.gov.au

Διαδικτυακός Τόπος:

www.humanrights.gov.au/antiracism

Ταχ. Διεύθυνση:

GPO Box 5218
SYDNEY NSW 2001

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιλαμβάνεται παραπόνων από άτομα που έχουν
βιώσει φυλετικές διακρίσεις.
Για δωρεάν πληροφορίες σχετικές με διακρίσεις και τα δικαιώματά σας, ή για υποβολή καταγγελιών,
καλέστε τη Γραμμή Πληροφοριών Καταγγελιών της Επιτροπής [Commission’s Complaints Information] στο
02 9284 9888, 1300 656 419 (τοπική χρέωση) ή στο 1800 620 241 (Τηλεγραφομηχανή -TTY).
Πληροφορίες για υποβολή καταγγελιών ή ανταπόκριση σε καταγγελίες είναι διαθέσιμες στο
www.humanrights.gov.au.
μπορείτε να στείλετε email στην Επιτροπή, στο complaintsinfo@humanrights.gov.au.
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