Ο ρατσισμός είναι απαράδεκτος
Εάν δείτε ή βιώσετε ρατσιστική διάκριση, παρενόχληση ή μίσος, μην το ανεχθείτε·
μιλήστε.
Εάν είστε θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς
•

Εάν σας επιτεθούν ή σας απειλήσουν με βία, επικοινωνήστε με την αστυνομία.
o

Για κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή απειλητικής για τη ζωή, καλέστε τα Τρία
Μηδενικά (000) και ζητήστε την αστυνομία.

o

Εάν χρειάζεστε αστυνομική βοήθεια, αλλά δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, καλέστε
τη Γραμμή Αστυνομικής Βοήθειας (131 444).

•

Εάν δεν υπάρχει βία και εάν είναι ασφαλές να το κάνετε, ίσως θελήσετε να
αντιμετωπίσετε την κατάσταση μόνοι σας θέτοντας το ζήτημα απευθείας με το άτομο ή
τα εμπλεκόμενα άτομα.

•

Εάν η απευθείας προσπάθειά σας δεν επιλύσει την κατάσταση, ή αν δεν αισθάνεστε
άνετα να το κάνετε αυτό, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αυστραλίας (AHRC).
o

Για να υποβάλετε καταγγελία στην AHRC, επισκεφθείτε το
www.humanrights.gov.au/complaints ή καλέστε την Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών της AHRC στο 1300 656 419 ή 02 9284 9888.

Η ισχύς των παρευρισκομένων
Όταν άτομα που είναι μάρτυρες ρατσιστικού περιστατικού μιλούν εναντίον του, αυτό κάνει το
άτομο που στοχεύεται να αισθάνεται ότι υποστηρίζεται και δύναται να κάνει το άτομο με τη
ρατσιστική συμπεριφορά να την επανεξετάσει. Μη θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. Αλλά αν
είναι ασφαλές να το κάνετε, μιλήστε και υποστηρίξετε το θύμα. Ακόμη και μια απλή χειρονομία
μπορεί να είναι ισχυρή.
Εάν είστε μάρτυρας ρατσιστικής συμπεριφοράς μπορείτε:
•

Να μιλήσετε – να την αποκαλέσετε ρατσιστική, πείτε στο δράστη ότι είναι απαράδεκτη

•

Να υποστηρίξετε το θύμα - σταθείτε δίπλα στο άτομο που στοχεύεται και ρωτήστε το αν
είναι εντάξει

•

Να λάβετε αποδεικτικά στοιχεία - καταγράψτε το περιστατικό στο τηλέφωνό σας,
τραβήξτε μια φωτογραφία του δράστη και αναφέρετέ το στις αρχές

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει συμβουλές για τους
παρευρισκόμενους, επισκεφθείτε το https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Φυλετικές διακρίσεις και τα δικαιώματά σας
Στην Αυστραλία είναι παράνομο να κάνουμε κάτι δημοσίως βάσει φυλής, χρώματος, εθνικής ή
εθνοτικής καταγωγής ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων που είναι πιθανό να τα προσβάλει,
υβρίσει, ταπεινώσει ή εκφοβίσει. Αυτός ο τύπος συμπεριφοράς κατηγοριοποιείται ως
φυλετικό μίσος.
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Παραδείγματα φυλετικού μίσους δύνανται να περιλαμβάνουν:
•

φυλετικά προσβλητικό υλικό στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών
φόρουμ, ιστολογίων, ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης και ιστοτόπων κοινής χρήσης
βίντεο

•

φυλετικά προσβλητικά σχόλια ή εικόνες σε δημοσιεύσεις όπως εφημερίδες, περιοδικά
μπροσούρες ή φυλλάδια

•

φυλετικά επιθετικές ομιλίες σε δημόσιες συγκεντρώσεις

•

φυλετικά υβριστικά σχόλια σε δημόσιο χώρο, όπως κατάστημα, χώρο εργασίας, πάρκο,
μέσα μαζικής μεταφοράς ή σχολείο

•

φυλετικά υβριστικά σχόλια σε αθλητικές εκδηλώσεις από παίκτες, θεατές, προπονητές ή
αξιωματούχους.

Ο νόμος στοχεύει στην εξισορρόπηση του δικαιώματος ελεύθερης επικοινωνίας («ελευθερία του
λόγου») και του δικαιώματος να ζουν άτομα ή ομάδες απαλλαγμένα από φυλετικό μίσος.
Ορισμένες ενέργειες ενδέχεται να μην είναι εναντίον του νόμου εάν «γίνονται εύλογα και με καλή
πίστη».
Φυλετική διάκριση συμβαίνει όταν ένα άτομο αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά από ένα άλλο
άτομο σε παρόμοια κατάσταση λόγω φυλής, χρώματος, καταγωγής, εθνικής ή εθνοτικής
καταγωγής ή καθεστώτος μετανάστευσης, όπως άρνηση ενοικίασης σπιτιού σε ένα άτομο
επειδή είναι συγκεκριμένης φυλετικής καταγωγής ή χρώματος δέρματος.
Φυλετική διάκριση συμβαίνει επίσης όταν υπάρχει ένας κανόνας ή πολιτική που είναι ο ίδιος για
όλους, αλλά έχει άδικα αποτελέσματα σε άτομα συγκεκριμένης φυλής, χρώματος, καταγωγής,
εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή καθεστώτος μετανάστευσης, όπως αν μια εταιρεία λέει στους
εργαζομένους της ότι δεν πρέπει να φορούν καπέλα ή άλλα καλύμματα κεφαλής στην εργασία,
καθώς αυτό ενδέχεται να έχει άδικο αποτέλεσμα σε άτομα ορισμένης φυλετικής/εθνοτικής
καταγωγής.
Εάν αντιμετωπίζετε φυλετικές διακρίσεις ή μίσος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην
Αυστραλιανή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η διαδικασία καταγγελίας είναι απλή,
δωρεάν και ευέλικτη.
Για να υποβάλετε καταγγελία στην Αυστραλιανή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
επισκεφτείτε το www.humanrights.gov.au/complaints

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών [National Information Service (NIS)] της Αυστραλιανής
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρέχει πληροφορίες και παραπομπές σε άτομα,
οργανισμούς και εργοδότες για διάφορα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διακρίσεων.
Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν και εμπιστευτική.
Η NIS μπορεί:
•

να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες σας σύμφωνα με
την ομοσπονδιακή νομοθεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης των
διακρίσεων

•

να συζητήστε εάν δύναστε να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή ή πώς μπορεί να
ισχύει ο νόμος στην περίπτωσή σας

•

να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, την απάντηση
σε καταγγελία ή την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων διακρίσεων

•

να σας παραπέμψει σε άλλο οργανισμό που μπορεί να σας βοηθήσει

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η NIS δε δύναται να παράσχει νομικές συμβουλές.
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Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη NIS:
•

Τηλεφωνικά: 1300 656 419 or 02 9284 9888

•

Email: infoservice@humanrights.gov.au

•

Φαξ: 02 9284 9611

•

Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης: 1300 555 727 (Ακούστε και Μιλήστε) ή internetrelay.nrscall.gov.au

Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας
Η Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS National) είναι μια υπηρεσία διερμηνείας για
άτομα που δε μιλούν την αγγλική γλώσσα. Η πλειοψηφία των υπηρεσιών της TIS National
διατίθενται δωρεάν στους μη αγγλόφωνες.
•

Τηλέφωνο: 131 450

•

Επισκεφθείτε: www.tisnational.gov.au

Συμβουλευτική και Ευρωστία Ψυχικής Υγείας
Είναι μια νέα υπηρεσία υποστήριξης 24/7 ειδικά σχεδιασμένη για να βοηθά άτομα κατά τη
διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και είναι διαθέσιμη δωρεάν σε όλους τους Αυστραλούς.
Η υπηρεσία υποστήριξης είναι προσβάσιμη μέσω του ιστότοπου
https://coronavirus.beyondblue.org.au/
Για υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικής κρίσης και ψυχικής υγείας μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τη Beyond Blue στο 1800 512 348 ή τη Lifeline στο 13 11 14 οποτεδήποτε.
Η Γραμμή Βοήθειας Παιδιών [Kids Helpline] είναι μια δωρεάν υπηρεσία για νέους ηλικίας 5 έως
25 ετών. Παιδιά, έφηβοι και νέοι ενήλικες μπορούν να καλέσουν το 1800 551 800 οποτεδήποτε.
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