Национална стратегија
за борбу против расизма
(Anti-Racism Strategy)
О стратегији
Године 2011. Аустралијска влада се обавезала да ће развити националну стратегију за
борбу против расизма (National Anti-Racism Strategy.
Намера стратегије (National Anti-Racism Strategy) је:
да се аустралијској заједници јасно представи шта је расизам и како се може спречити и
смањити.
Циљеви стратегије су:
●
●
●

да се развије свест о расизму и о томе како расизам погађа појединце и ширу
заједницу
да се идентификују, подстакну и развију успешне иницијативе за спречавање и
смањивање расизма, и
да се оспособе заједнице и појединци да предузму акцију за спречавање и
смањивање расизма, као и да потраже помоћ када се расизам догоди.

Стратегија је развијена у партнерству предвођеном од стране Повереника за питања
расне дискриминације (Race Discrimination Commissioner) при Аустралијској комисији за
људска права (Australian Human Rights Commission). Остали чланови партерства су:
Министарство за имиграцију и држављанство (Department of Immigration and Citizenship),
Одељење државног правобраниоца (Attorney-General’s Department), Министарство за
породице, становање, друштвене услуге и домородачка питања (Department of Families,
Housing, Community Services and Indigenous Affairs), Аустралијски мултикултурални савет
(Australian Multicultural Council), Национални конгрес првих народа Аустралије (National
Congress of Australia’s First Peoples) и Федерација савета етничких заједница Аустралије
(Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia).
Стратегија ће се реализовати у периоду од јула 2012. до јуна 2015. Усредсредиће се на
подизање свести код људи, образовне материјале и укључивање младих.
Шта је расизам?
Расизам може да се манифестује у различитим облицима као што су: шале или коментари
који погађају особе; називање погрдним именима или вређање; узнемиравање или
застрашивње, или коментари у медијима или преко интернета којима се повећава
нетрпељивост према одређеним групацијама. У најозбиљнијим случајевима, расизам може
довести до физичког злостављања и насиља.
Расизам може да искључи људе од приступа услугама или од учешћа кад се ради о
запошљавању, образовању, спортским и социјалним активностима. Исто тако, расизам
може да се манифестује на институционалном нивоу - кроз програме и праксу, тако да се
извесне групације доведу у неповољан положај.

Расизам доводи до неједнаких могућности, средстава или положаја људи различитих раса.
Веровање да је одређена раса инфериорна или супериорна у односу на друге, понекад се
користи да се оправда та неједнакост.
Ко доживљава расизам у Аустралији?
Расистичко понашање, као што је називање погрдним именима и вређање, може се
догодити члановима било које расне групе. Међутим, неки људи у Аустралији су
подложнији расизму и дискриминацији, нарочито домороци (Абориџини) и Torres Strait
острвљани, као и расне и културне мањине. Чланови неких религијских група такође
доживљавају дискриминацију због своје расе или културе.
Мишљење заједнице
У периоду од марта до маја 2012 разговарали смо са људима широм Аустралије:
●
●

Скоро 700 особа је дошло на 23 консултације
Примили смо преко 1500 попуњених упитника преко интернета и 200 поднесака.

Снажна порука коју смо примили била је да је предузимање акције против расизма веома
важно.

Такође се показало опште слагање око приоритетних области на које треба да се
обрати пажња, укључујући:
● радна места
● медије
● школе и више образовање
● државне службе
● интернет, и
● спорт.
Расизам – престаје када делујемо
Ова стратегија позива све чланове аустралијске заједнице да раде на искорењивању
расизма. Расизам се зауставља када предузимамо акцију као појединци и као група.
Шта ћемо ми да урадимо
Развијаћемо свест о расизму и утицају расизма на појединце и заједницу.
●
●
●

Отпочињање кампање за подизање свести о расизму и шта можемо да урадимо у
вези са тим.
Рад са лидерима који ће промовисати 'стратегију' и одговарајуће активности.
Подстицање истраживања о расизму ради подизања свести о штетном утицају
расизма.

Радићемо на добрим примерима за спречавање расизма.
●
●
●
●

Подршка програмима и законима који промовишу поштовање и једнакост за
Аустралијанце свих раса и било ког културног порекла.
Креирање вебсајта са квалитетним образовним материјалима о расизму, са
фокусом на младе особе.
Рад са организацијама из приоритетних области, ради подршке добрих иницијатива
за искорењивање расизма.
Изграђивање партнерства са државним и не-државним организацијама на свим
нивоима, ради подршке добрих иницијатива на националном, државном и локалном
нивоу.

Појединцима и заједницама омогућићемо приступ информацијама и материјалима о
расизму, тако да су људи сигурнији и да знају шта да раде када се расизам догоди
●
●

Ширење материјала којима се даје подршка појединцима и заједницама да
одговоре на расизам у организацијама и системима
Обезбеђивање информација за појединце и заједнице у опасности од расизма, како
да траже правну заштиту.

Реализовање 'стратегије'
Национална стратегија против расизма (National Anti-Racism Strategy) примениће се у
етапама у периоду од три године.
Од јула 2012: Отпочећемо јавну кампању на подизању свести против расизма.
Усредсредићемо се на изграђивање свести заједнице по питању расизма и подстакнућемо
истраживање економских и социјалних последица расизма. Тражићемо начине како да
подржимо већ постојеће иницијативе којима се покушава да смањи расизам, и
промовисаћемо поштовање и једнакост.
Од јула 2013: Креираћемо вебсајт са образовним материјалима против расизма и
почећемо да сакупљамо добре изворе да подстакнемо појединце и заједницу да предузму
акцију против расизма.Почећемо да радимо са организацијама у нашим приоритетним
областима, да бисмо пронашли добра решења за смањивање расизма у организацијама и
системима.
Од јула 2014: Користећи изворе које смо прикупили и развили, радићемо са нашим
партнерима да помогнемо појединцима и заједницама да одговоре на расизам.
На крају трогодишњег периода, стратегија (National Anti-Racism Strategy) ће као таква бити
оцењена.
Укључите се
National Anti-Racism Strategy Secretariat
Телефон:
Eлектронска пошта:
Вебсајт:
Aдреса:

02 9284 9600 или 1800 620 241 (TTY)
antiracismsecretariat@humanrights.gov.au
www.humanrights.gov.au/antiracism
GPO Box 5218
SYDNEY NSW 2001

Аустралијска комисија за људска права (Australian Human Rights Commission) решава
жалбе од стране особа које су доживеле расну дискриминацију.

За бесплатне савете у вези са дискриминацијом и вашим правима, или да уложите жалбу,
позовите линију за информације - Commission’s Complaints Information Line - на
02 9284 9888, 1300 656 419 (локални позив) или 1800 620 241 (TTY).
Информације у вези са сачињавањем жалбе или у вези са одговором на жалбу, на
располагању су на www.humanrights.gov.au.
Такође можете да пошаљете 'email' Комисији на complaintsinfo@humanrights.gov.au.

