Strategi
Anti Rasisme
Nasional

Latar Belakang Strategi
Pada tahun 2011, Pemerintah Australia berkomitmen untuk mengembangkan Strategi Anti
Rasisme Nasional.
Sasaran dari Strategi Anti Rasisme Nasional ini adalah:
Untuk mendukung pemahaman yang jelas dalam masyarakat Australia mengenai apa itu
rasisme, dan bagaimana rasisme itu dapat dicegah dan dikurangi.
Tujuan dari Strategi ini adalah untuk:
●

menciptakan kesadaran akan rasisme dan bagaimana hal itu berpengaruh terhadap
individu dan masyarakat yang lebih luas

●

mengidentifikasi, mendukung dan mengembangkan berbagai inisiatif praktik yang baik
untuk mencegah dan mengurangi rasisme, dan

●

memberdayakan masyarakat dan individu agar mengambil tindakan untuk mencegah
dan mengurangi rasisme dan untuk mendapatkan bantuan jika hal itu terjadi.

Strategi ini dikembangkan melalui kemitraan yang dipimpin oleh Komisioner Diskriminasi Ras
dalam Komisi Hak Asasi Manusia Australia. Anggota lain dalam kemitraan ini adalah:
Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan, Kejaksaan Agung, Departemen Keluarga,
Perumahan, Layanan Masyarakat dan Urusan Penduduk Asli, Dewan Multibudaya Australia,
Kongres Nasional Penduduk Pertama Australia (the National Congress of Australia’s First
Peoples)serta Federasi Dewan Komunitas Etnik Australia.
Strategi ini akan diterapkan antara Juli 2012 sampai Juni 2015, dan berfokus dalam kesadaran
publik, sumber daya pendidikan dan keterlibatan pemuda.
Apa itu rasisme?
Rasisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya lelucon atau komentar yang
menyakitkan; ejekan atau penghinaan verbal; pelecehan atau intimidasi, atau komentar di media
atau secara daring (online) yang meningkatkan ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu.
Dalam keadaan yang parah, rasisme dapat mengakibatkan tindakan kekerasan dan pelecehan
fisik.
Rasisme dapat menghalangi orang untuk mengakses layanan atau berpartisipasi dalam
pekerjaan, pendidikan, olah raga dan kegiatan sosial. Rasisme juga bisa muncul di tingkat
institusi melalui kebijakan atau praktik yang merugikan kelompok tertentu.
Rasisme akan mengakibatkan ketidakadilan akses ke peluang, sumber daya atau kekuasaan
bagi orang yang berasal dari ras berbeda. Kepercayaan bahwa ada ras tertentu yang lebih
rendah atau tinggi terhadap yang lainnya terkadang digunakan untuk membenarkan
ketidakadilan ini.

Siapa yang mengalami rasisme di Australia?
Perilaku rasis, seperti ejekan dan pelecehan, dapat terjadi dari anggota kelompok ras yang mana
saja. Namun, beberapa orang di Australia lebih rentan terhadap rasisme dan diskriminasi,
terutama kalangan Aborigin dan Torres Strait Islander, serta kalangan ras dan budaya yang
minoritas. Anggota dari kelompok agama tertentu juga mengalami diskriminasi karena ras atau
budaya mereka.
Mendengarkan suara masyarakat
Kami telah berbicara dengan rakyat di seluruh Australia antara bulan Maret sampai Mei 2012:
●
●

Hampir 700 orang menghadiri 23 acara konsultasi
Kami menerima lebih dari 1500 survei elektronik dan 200 email.

Pesan kuat yang kami terima adalah sangat penting untuk mengambil tindakan terhadap
rasisme.
Terdapat pula kesepakatan umum tentang bidang-bidang prioritas yang harus kami fokuskan,
termasuk:
●
●
●
●
●
●

tempat kerja
media
sekolah dan perguruan tinggi
layanan pemerintah
daring (online), dan
olah raga.

Rasisme – akan berhenti jika kita hentikan
Strategi ini meminta semua anggota masyarakat Australia untuk bekerja sama menghentikan
rasisme. Rasisme akan berhenti karena tindakan yang kita ambil sebagai individu maupun
sebagai kelompok.
Apa yang akan kami lakukan
Menciptakan kesadaran akan rasisme dan pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat.
●

Meluncurkan kampanye untuk menciptakan kesadaran publik akan rasisme dan apa
yang dapat kita lakukan.

●

Bekerja sama dengan para pemimpin yang akan mendukung Strategi ini dan berbagai
aktivitasnya.

●

Mendukung riset tentang rasisme untuk meningkatkan kesadaran akan dampaknya.

Mengembangkan contoh-contoh baik untuk mencegah rasisme.
●

Mendukung kebijakan dan peraturan yang mempromosikan hormat-menghormati dan
kesetaraan bagi seluruh rakyat Australia, dari segala latar belakang ras dan budaya.

●

Menciptakan situs web berisi referensi pendidikan yang baik tentang rasisme, dengan
fokus pada pemuda.

●

Bekerja dengan organisasi di bidang-bidang prioritas untuk mendukung inisiatif yang baik
untuk menangani masalah rasisme.

●

Membangun kemitraan dengan seluruh tingkatan pemerintahan dan organisasi non
pemerintah untuk mendukung berbagai inisiatif yang baik di tingkat nasional, negara
bagian dan lokal.

Menyediakan individu dan masyarakat akses ke informasi dan sumber daya tentang rasisme,
agar mereka lebih yakin karena tahu apa yang harus dilakukan jika hal itu terjadi
●

Mendukung sumber daya yang dapat mendukung individu dan masyarakat untuk
menanggapi rasisme dalam organisasi dan sistem.

●

Menyediakan informasi kepada individu dan masyarakat yang terancam rasisme tentang
cara mengakses perlindungan hukum.

Penerapan Strategi
Strategi Anti Rasisme Nasional ini akan diterapkan secara bertahap selama tiga tahun.
Mulai Juli 2012: Kami akan meluncurkan kampanye kesadaran publik mengenai rasisme. Kami
akan berfokus untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai rasisme dan mendukung
riset dalam hal biaya ekonomi dan sosialnya. Kami akan mencari cara bagaimana dapat
mendukung berbagai inisiatif yang ada sekarang, yang berusaha mengurangi rasisme dan
mempromosikan hormat menghormati dan kesetaraan.
Mulai Juli 2013: Kami akan membuat situs web berisi sumber daya pendidikan anti rasisme,
dan mulai mengumpulkan sumber daya yang baik untuk mendukung individu dan masyarakat
untuk mengambil tindakan terhadap rasisme. Kami akan mulai bekerja sama dengan berbagai
organisasi dalam bidang-bidang prioritas kita untuk mengidentifikasi pendekatan-pendekatan
yang baik untuk mengurangi rasisme dalam organisasi dan sistem.
Mulai Juli 2014: Dengan menggunakan berbagai sumber daya yang telah kami kumpulkan dan
kembangkan, kami akan bekerja sama dengan para mitra kami untuk membantu individu dan
masyarakat menanggapi masalah rasisme.
Di akhir periode tiga tahun, Strategi Anti Rasisme Nasional ini akan dievaluasi.
Cara berpartisipasi
Sekretariat Strategi Anti Rasisme Nasional (National Anti-Racism Strategy Secretariat)
Tel:

02 9284 9600 atau 1800 620 241 (TTY)

Email: antiracismsecretariat@humanrights.gov.au
Web:

www.humanrights.gov.au/antiracism

Alamat: GPO Box 5218
SYDNEY NSW 2001

Komisi Hak Asasi Australia (Australian Human Rights Commission) menangani keluhan dari
orang yang mengalami diskriminasi ras.
Untuk mendapatkan saran bebas biaya mengenai diskriminasi dan hak-hak Anda, atau untuk
mengajukan keluhan, hubungilah telepon Informasi Keluhan di Komisi ini pada nomor 02 9284
9888, 1300 656 419 (sambungan lokal) atau 1800 620 241 (TTY).
Informasi tentang cara mengajukan atau menanggapi keluhan tersedia di
www.humanrights.gov.au.
Anda juga dapat mengirim email ke Komisi ini di complaintsinfo@humanrights.gov.au.

