גזענות אינה מקובלת ואינה מתקבלת
אם אתה עד או שחווית אפליה ,הטרדה או מעשה שנאה על רקע גזעני,
אל תשלים עם כך :אמור משהו.
אם אתה או את מטרה להתנהגות גזענית
• אם תוקפים אותך או מאיימים עליך באלימות ,התקשר למשטרה.
• במקרה חירום או אם חייך בסכנה ,התקשר למספר ״שלוש פעמים אפס״ ( )000ובקש את
המשטרה
• אם את או אתה זקוקים לעזרה מהמשטרה ,אך אין נשקפת סכנה מיידית ,התקשרו לקו הסיוע של
המשטרה ()13144
• אם אין סכנה לאלימות ,והמצב בטוח לעשות זאת ,ייתכן ותרצה להתמודד עם המצב בעצמך בכך
שתשוחח עם האדם או האנשים המתנהגים באופן גזעני.
• אם הניסיון להידבר עם המעורבים ישירות אינו פותר את הבעיה ,או שאינך מרגיש בנח לעשות זאת,
תוכל להגיש תלונה לוועדה לשמירה על זכויות האדם באוסטרליה (אֵ יי -הֵ ץ-אָ רִ -סי).
• להגיש תלונה לוועדה לשמירה על זכויות האדם באוסטרליה ,בקרו באתר
 www.humanrights.gov.au/complaintsאו התקשרו לשירות המידע הארצי של הוועדה בטלפון
 1300656419או 0292849888
כוחם של העומדים מהצד
כאשר קורבנות למעשי גזענות רואים שאנשים העדים למעשים הללו מרימים את קולם בגנות המעשים,
האדם הנפגע מרגיש שתומכים בו ,ואילו הגזען עשוי לשנות את התנהגותו .אך אל תעמיד את עצמך
בסכנה .אם בטוח לעשות זאת ,אמור משהו ותמוך בקורבן .אפילו למחווה פשוטה יכולה להיות השפעה
אדירה.
אם אתה עד למעשה גזעני:
• אמור משהו-הרם את קולך בגנותו ,והבהר לגזען שמעשיו אינם מקובלים.
• תמוך בקורבן -עמוד לצידו של קורבן מעשה הגזענות ושאל אותו לשלומו
• אסוף עדויות למעשים -תעד את האירוע בטלפון שלך ,צלם את התוקפן ודווח לרשויות.
לוועדה לשמירה על זכויות האדם באוסטרליה יש המלצות לעדים למעשי גזענות ,בקרו באתר
https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

מהן זכויותיך בכל הנוגע לאפלייה על רקע גזעני
באוסטרליה כל מעשה הנעשה בציבור ,בפני אנשים אחרים ,על רקע גזע ,צבע עור ,לאום או מוצא עדתי
העלול להעליב ,לבייש ,להביך או להפחיד אדם אחד או קבוצת אנשים ,הוא מנוגד לחוק .התנהגות
מסוג זה מוגדרת כמעשה שנאה גזעני.
דוגמאות למעשי שנאה גזעניים כוללים:
• הפצת תכנים בעלי רקע גזעני פוגעני באינטרנט ,באתרים הכוללים פורומים מקוונים ,בלוגים,
רשתות חברתיות ואתרים לשיתוף סרטונים
• הערות בעלות תכנים גזעניים פוגעניים או צילומים בעיתונים ,בירחונים או בחומר מודפס
אחר כגון
עלונים ופליירים.
• נאומים בעלי תכנים גזעניים פוגעניים בכינוסים ציבוריים
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• הערות בעלות תכנים גזעניים פוגעניים במקומות ציבוריים ,כגון בחנויות ,במקומות עבודה,
בגנים ,בתחבורה ציבורית או בבתי ספר
• הערות בעלות תכנים גזעניים פוגעניים באירועי ספורט ,הנאמרים על ידי השחקנים ,הצופים,
המאמנים וצוות ההנהלה.
מטרת החוק למצוא את העמק השווה בין הזכות לתקשר באופן חופשי (חופש הדיבור) והזכות לחיות
בלא להיות חשופים לשנאה על רקע גזעני .ישנם מעשים שאינם מנוגדים לחוק כל עוד הם נעשים ״באופן
סביר ,ברוח טובה ובלא כוונה לפגוע״.
אפלייה על רקע גזעני מתרחשת כאשר מתייחסים לאדם אחד באהדה גדולה יותר מאשר לאדם אחר
באותו המצב וזאת בגלל המוצא העדתי של האדם הפחות אהוד ,צבע עורו ,הדת או הלאום שלו או
המעמד שלו במדינה כמהגר .דוגמאות של אפלייה על רקע גזעני הן סירוב להשכיר דירה לאדם מסויים
בגלל המוצא שלו או צבע עורו.
אפלייה על רקע גזעני מתרחשת גם כאשר קיים כלל או קיימת מדיניות שאמורה להתייחס לכולם באותו
האופן אך למעשה מפלה לרעה אנשים ממוצא עדתי מסויים ,בגלל צבע עורם ,הדת או הלאום שלהם או
המעמד שלהם במדינה כמהגרים .דוגמאות לאפלייה שכזו היא חברה האוסרת על עובדיה לחבוש כיסוי
ראש בעבודה ,איסור שכזה עלול להפלות לרעה אנשים ממוצא עדתי/רקע או דת מסויים.
אם אתה חווה אפליה או שנאה על רקע גזעני אתה יכול להגיש תלונה לוועדה לשמירה על זכויות האדם
באוסטרליה .תהליך הגשת התלונה הוא פשוט וגמיש ואינו עולה כסף.
להגיש תלונה בקרו באתר הוועדה לשמירה על זכויות האדם באוסטרליה -
www.humanrights.gov.au/complaints

שירות המידע הארצי
שירות המידע הארצי של הוועדה לשמירה על זכויות האדם באוסטרליה (אֵ ן-אַ יי-אֵ ס) מעניק לפונים ,בין
אם הם אנשים בודדים ,ארגונים או מעסיקים המבקשים מידע והכוונה על מגוון נושאים הקשורים בזכויות
אדם ובאפלייה .השירות ניתן חינם וחשאיות הפונים מובטחת.
ה״אֵ ן-אַ יי-אֵ ס״ יכול:
• *להעניק לך מידע על זכויותיך וחובותיך במסגרת החוק הפדרלי על זכויות האדם ונגד אפלייה.
• לדון איתך באם יש לך הצדקה להגיש תלונה לוועדה או לייעץ לך כיצד החוק מתייחס למקרה
שלך.
• *להעניק לך מידע על הדרכים שבהם תוכל להגיש תלונה ,להגיב על תלונה נגדך או להתמודד
עם אפלייה בנסיבות ספציפייות.
• *להפנות אותך לארגון אחר שעשוי לעזור לך
אנא שימו לב ה״אֵ ן-אַ יי-אֵ ס״ אינו יכול להעניק לך ייעוץ או חוות דעת משפטית.
תוכל ליצור קשר עם ה״אֵ ן-אַ יי-אֵ ס״ באמצעות:
• טלפון 1300656419 :או .0292849888
• אימיילinfoservice@humanrights.gov.au :

• פקס0292849611 :
• שירות הממסר הארצי( 1300555727 :לדבר ולשמוע) באמצעות internet-
relay.nrscall.gov.au
שירותי תרגום בדיבור ובכתב
שירותי תרגום בדיבור ובכתב ( ִטיס נָצְ יֹונָל) הוא שירות תרגום לאנשים שהאנגלית אינה שגורה
בפיהם .מרבית שירותי התרגום אינם עולים כסף לאלו שאינם דוברים אנגלית.
•
•

טלפון 131450
בקרו באתר www.tisnational.gov.au

ייעוץ וסיוע לשמירת בריאות הנפש
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שירות תמיכה חדש אליו ניתן לפנות  24שעות ביממה המיועד לכל תושבי אוסטרליה ,במיוחד לאלו
המתמודדים עם אתגרים עקב מגיפת הקוביד 19-מוענק חינם אין כסף.
ניתן לפנות לשירות באמצעות האינטרנט באתר /https://coronavirus.beyondblue.org.au
באם אתה או מישהו שאתה מכיר חווה משבר אישי וזקוק לתמיכה וסיוע לשמירת בריאות הנפש ניתן
להתקשר לארגון ִביֹו ְנד ְבלּו ( מעבר לכחול) ב 1800512348או לארגון לָ ייף לַ ַייִן (קו לחיים) בכל עת.
מוקד התמיכה בילדים ( ִק ְידס הֵ לְ פְ לָ יין) הוא שירות המוענק חינם אין כסף לצעירים מגילאים  5עד  ,25בני
נוער וצעירים מתבגרים ומבוגרים יכולים להתקשר בטלפון  1800551800בכל עת .או בקרו באתר
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