रा��य

जातीयता-�वरोधी

रणनीित

रणनीितको बारे मा
2011 मा, अ�ेिलयाको सरकारले रा��य जातीयता-�वरोधी रणनीितको �वकास गनरको लािग �ितब�ता

जनाएको छ।

रा��य जातीयता-�वरोधी रणनीितको उ�े श्य:
अ�ेिलयन समुदायमा जातीयता भनेको के-हो भन्ने स्प� ज्ञानलाई �ोत्साहन गनर, र यसलाई कसर� रोक्न
र घटाउन स�कन्छ।

यस रणनीितको ल�यहरू:
●

जातीयताको चेतना िसजरना गन� र यसले कसर� व्य��हरू र व्यापक समुदायलाई असर गदर छ

●

जातीयता रोक्न र घटाउनको लािग उिचत अभ्यास कदमहरू प�हचान गन�, �ोत्सान गन� र िनमारण

●

समुदायहरू र व्य��हरूलाई जातीयता रोक्न र घटाउनको लािग पाईलाहरू चाल्नको लािग र सो

गन�, र

कुराहरू घटे को खण्मा म�त पाउन अिधकार �दन।

अ�ेिलयन मानव अिधकार दल(Australian Human Rights Commission)मा जातीय भेदभाव

�ितिनिध(Race Discrimination Commissioner) �ारा अिघ सा�रएको साझेदार� माफरत यस रणनीितको

�वकास ग�रएको छ। यस साझेदार�का अरू सदस्यहरू हुन ्: आ�वास र नाग�रकता �वभाग(Department of

Immigration and Citizenship), महान्यायवाद� �वभाग(Attorney-General’s Department), प�रवार

�वभाग(Department of Families), सामा�जक सेवा र स्वदे शीय मािमला (Community Services and

Indigenous Affairs), अ�ेिलयन बहु-सांस्कृ ितक प�रषद्(Australian Multicultural Council), अ�ेिलयाको
प�हलो मािनससहरूको रा��य कां�ेस (National Congress of Australia’s First Peoples) र �जातीय

समुदायहरूको अ�ेिलयाको प�रषदको राज्य मण्ड (Federation of Ethnic Communities’ Councils of
Australia)।

यस रणनीितलाई जुलाई 2012 र जुन 2015 को �बचमा कायारन्वयन ग�रनेछ। यसले सामा�जक
जागरूकता, िशक्षा �ोतहरू र युवा संलग्नतालाई �वशेष ध्यान �दनेछ।

जातीयता भनेको के हो?
जातीयताले �विभन्न रूपहरू िलनसक्छ, जस्तै चोट पुग्ने खाल्का ठट्टा वा �टप्पणीहरू; नामले-बोलाउने वा

मौ�खक दव्ु यरवहार; उत्पी्न वा धम्क�, वा िम�्या वा अनलाइन �टका-�टप्पणी जसले �वशेष समूहहरू तफर

श�ुता बढाउने गदर छ। यसको सबैभन्दा गम्भीर रूपमा, जातीयताले शार��रक दव्ु यरवहार वा �हं साको कतूत
र हरू
िनम्त्याउन सक्छ।

जातीयताले मािनसहरूलाई सेवाहरू पहुँच गनर वा रोजगार, िशक्षा, खेलकुद र सामा�जक ��याकलापहरूमा
भाग िलनबाट व�ञ्चत गराउने गदर छ। यो संस्थागत स्तरमा पिन नीितहरू वा अभ्यासहरूमा हुने गदर छ

जसले केह� समूहहरूलाई बेफाइदा गन� गछर ।

जातीयताले मौकाहरू, �ोतहरूमा असमान पहुँच िनम्त्याउने गछर वा �विभन्न जातजातीका मािनसहरूको

श��लाई असमान गराउने गदर छ। �वशेष जातका मािनसहरू अरू जातका भन्दा गौण वा व�र� छन ् भन्ने
�व�ासको �योगले यसता असमानतालाई स्प� पान� गदर छ।

अ�ेिलयामा कसले जातीयता महसुस गदर छ?
जाितवाद व्यवहार, जस्तै नामले बोलाउने र दव्ु यरवहार गन� जस्ता कुराहरू कुनैपिन जातीय समूहका

सदस्यहरू �बच हुन सक्छन ्। तापिन, अ�ेिलयाका केह� मािनसहरू जातीयता र भेदभावबाट थप असुर�क्षत
छन ्, �वशेष ग�र आ�दवासी र टोरे स स्�े ट आइल्यान््र (Torres Strait Islander) मािनसहरू र जातीय र

सांस्कृ ितक अल्पसङ्ख्यकहरू। केह� धािमरक समूहहरूका सदस्यहरूले पिन ितनीहरूको जात र परम्पराको
कारणले गदार भेदभाव महसुस गछर न ्।

समुदायलाई सुन्ने
हामीले अ�ेिलया भ�रका सम� मािनसहरूसँग माचर र मे 2012 को �बचमा कुरा गरे का िथय�:

●
●

लगभग 700 मािनसहरू 23 वटा परामशर कायर�महरूमा उप�स्थत भएका िथए।

हामीले 1500 भन्दा ब�ढ �व�ुतीय सव�क्षणहरू र 200 पेशीहरू �ा� गरे का िथय�।

हामीले �ा� गरे को कठोर सन्दे श के िथयो भने जातीयताको �वरु� कारबाह� गनुर अत्यन्त मह�वपूणर रहे को

छ।

हामीले काम गनुप
र न� �ाथिमक क्षे�हरू बारे पिन साधारण सम्झौता ग�रएको िथयो, जहाँ समावेश ग�रएका
छन ्:
●
●

कायरक्षे�हरू

संचार माध्यम

●
●
●
●

�व�ालयहरू र उच्च िशक्षा
सरकार� सेवाहरू

अनलाईन, र
खेलकुद।

जातीयता - यो हामीसँग रो�कन्छ
यस रणनीितले अ�ेिलयन समुदायका सबै सदस्यहरूलाई जातीयता अन्त्य गनर तफर आव्हान गदर छ। हामीले
व्य��गत वा सामू�हक रूपमा गन� कायरहरूको कारणले गदार जातीयता रो�कन्छ।

हामीले गन� कायरहरू

जातीयता र व्य��हरू र समुदायमा यसले पान� असरहरू बारे चेतना िसजरना गन�।
●
●
●

जातीयताको चेतना िसजरना गनर र यस बारे हामीले के गनर सक्छ� भन्ने बारे अिभयान सुरु गन�।

रणनीित र यसको गित�विधहरूलाई �चार गन� नेताहरूसँग काम गन�।

जातीयताको असरहरूको चेतनालाई बढाउनको लािग यसबारे को अनुसन्धानलाई �ोत्सान �दने।

जातीयता रोक्नको लािग रा�ो उदाहरणहरू िनमारण गन�।
●

नीितहरू र कानुनहरूलाई समथरन गन� जसले सबै जातीय र सांस्कृ ितक पृ�भूिमबाट आएका

अ�ेिलयनहरूको इज्जत र समानतालाई �ोत्साहन गदर छ।
●

युवा मािनसहरूलाई ध्यानमा रा�ख, जातीयता बारे रा�ो िशक्षामूलक �ोतहरूको वेबसाइट िसजरना
गन�।

●

जातीयतालाई �वचार गद� चािलएका रा�ा कदमहरूलाई समथरन गनरको लािग �ाथिमक क्षे�हरूमा
संस्थाहरूसँग काम गन�।

●

रा��य, राज्य र स्थानीय स्तरहरूमा रा�ा �ार�म्भक कदमहरूलाई �ोत्साहन गनरको लािग सबै
स्तरका सरकार� र गैर-सरकार� संस्थाहरूसँग साझेदार� िनमारण गन�।

व्य��हरू र समुदायहरूलाई जातीयता बारे जानकार� र �ोतहरूमा पहुँच उपलब्ध गराउने, ता�क त्यस्ता
घटनाहरू घटे मा के गन� भन्ने बारे मा ितनीहरूले अझ ब�ढ आत्म�व�ास कायम रा� सकुन ्।
●

व्य��हरू र समुदायहरूलाई संस्थाहरू र �णालीहरूमा हुने जातीयताको �त्यु�र �दन समथरन गन�
�ोतहरूलाई �ोत्साहन गन�।

●

जातीयताको जो�खममा परे का व्य��हरू र समुदायहरूलाई कसर� कानुनी सुरक्षाहरू पहुँच गन� भन्ने

बारे जानकार� उपलब्ध गराउने।

रणनीितको कायारन्वयन
रा��य जातीयता-�वरोधी रणनीितलाई तीन वषरको चरणहरूमा कायारन्वयन ग�रनेछ।

जुलाई 2012 दे �ख: हामीले जातीयतामा सामा�जक जागरूकता अिभयान सुरु गन� छ�। जातीयताको

सामा�जक जागरूकता िनमारण गनर र यसको आिथरक र सामा�जक खचरहरूमा अनुसन्धानलाई �ोत्सान

�दनमा हामी �वशेष ध्यान �दनेछ�। जातीयतालाई घटाउन र इज्जत र समानतालाई �ोत्सान �दन �यास
ग�ररहे का अव�स्थत �ार�म्भक कदमहरूलाई कसर� हामीले समथरन गनर सक्छ� भन्ने बारे हामी हे नछ
� �।

जुलाई 2013 दे �ख: हामीले जातीयता-�वरोधी िशक्षा �ोतहरूको वेबसाइट िसजरना गन�छ� र व्य��हरू र

समुदायहरूलाई जातीयता �वरु� कारबाह� गनर समथरन �दान गनरको लािग रा�ो �ोतहरू सङ्कलन गनर सुरु

गन�छ�। संस्थाहरू र �णालीहरूमा जातीयता घटाउन रा�ो प�ितहरूको प�हचान गनरको लािग हा�ो �ाथिमक
क्षे�हरूमा रहे का संस्थाहरूसँग हामी काम गनर सुरु गन�छ�।

जुलाई 2014 दे �ख: हामीले सङ्कलन गरे का र �वकास गरे का �ोतहरूलाई �योग गद� , व्य��हरू र

समूदाहरूलाई जातीयताको �त्यु�र �दन म�त गनरको लािग हामी हा�ो साझेदारहरूसँग काम गन�छ�।
तीन वषरको अन्त्यमा, रा��य जातीयता-�वरोधी रणनीितको मुल्याङ्कन ग�रनेछ।
संलग्न हुनुहोस ्
रा��य जातीयता-�वरोधी रणनीित सिचवालय
फोन: 02 9284 9600 वा 1800 620 241 (TTY)

ईमेल: antiracismsecretariat@humanrights.gov.au
वेवसाईट: www.humanrights.gov.au/antiracism
ठे गाना: GPO BOX 5218
SYDNEY NSW 2001

जातीय भेदभावको सामना गरे का मािनसहरूबाट आएको उजूर�हरूलाई अ�ेिलयन मानव अिधकार दलले

सुल्झाउने छ।

भेदभाव र तपा�को अिधकारहरूको बारे मा िन:शुल्क सुझावको लािग, वा उजूर� गनरको लािग, 02 9284

9888, 1300 656 419 (स्थानीय कल) वा 1800 620 241 (TTY) मा दलको उजूर� जानकार� लाईनमा

कल गनुह
र ोस ्।

उजूर� पेश गनर वा त्यसको �त्यु�र �दने बारे जानकार� www.humanrights.gov.au मा उपलब्ध छ ।

तपा�ले दललाई complaintsinfo@humanrights.gov.au मा पिन ईमेल गनर सक्नुहुन्छ।

