Rasisme tidak dapat diterima
Jika melihat atau mengalami diskriminasi, penganiayaan, atau kebencian rasial,
jangan biarkan; bicaralah.
Jika menjadi korban perilaku rasis
•

Jika diserang atau diancam dengan kekerasan, hubungi polisi.
o

Dalam situasi darurat atau yang mengancam jiwa, telepon Zero Zero Zero (000)
dan minta polisi.

o

Jika membutuhkan bantuan polisi, tetapi tidak ada bahaya langsung, telepon
Police Assistance Line (Saluran Bantuan Polisi) (131 444).

•

Jika tidak ada kekerasan, dan jika aman untuk melakukannya, Anda mungkin ingin
menangani sendiri situasi tersebut dan bicara langsung dengan orang yang terlibat.

•

Jika kontak langsung tidak menyelesaikan situasi, atau Anda merasa tidak nyaman
melakukannya, Anda dapat mengajukan keluhan kepada Australian Human Rights
Commission (Komisi Hak Asasi Manusia Australia) (AHRC).
o

Untuk mengajukan keluhan dengan AHRC, kunjungi
www.humanrights.gov.au/complaints atau hubungi National Information Service
(Layanan Informasi Nasional) AHRC di 1300 656 419 atau 02 9284 9888.

Kekuatan para pengamat
Ketika orang yang menyaksikan rasisme bicara untuk melawannya, hal ini membuat orang yang
menjadi sasaran merasa didukung, dan dapat membuat orang yang menjadi rasis memikirkan
kembali perilaku mereka. Jangan menempatkan diri Anda dalam keadaan yang berisiko. Tetapi
jika aman untuk melakukannya, bicaralah dan berdirilah bersama korban. Langkah sederhana
pun bisa menjadi kuat.
Jika Anda melihat perilaku rasis, Anda dapat:
•

Bicaralah - sebut saja bahwa itu merupakan rasisme, beritahu pelaku bahwa perilakunya
tidak dapat diterima

•

Mendukung korban - berdiri di sebelah orang yang menjadi sasaran dan tanyakan
apakah mereka baik-baik saja

•

Ambil bukti - rekam insiden di ponsel Anda, ambil foto pelaku dan laporkan ke pihak
berwenang

Australian Human Rights Commission (Komisi Hak Asasi Manusia Australia) mempunyai taktik
untuk para pengamat, kunjungi https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism
Diskriminasi rasial dan hak-hak Anda
Di Australia melanggar hukum untuk melakukan sesuatu di tempat umum berdasarkan ras,
warna kulit, asal kebangsaan atau etnik seseorang atau sekelompok orang yang kemungkinan
akan menyinggung, menghina, mempermalukan atau mengintimidasi. Jenis perilaku ini
diklasifikasikan sebagai kebencian rasial.
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Contoh kebencian rasial termasuk:
•

materi yang menyinggung ras di internet, termasuk forum elektronik, blog, situs jejaring
sosial dan situs berbagi video

•

komentar atau gambar yang menyinggung ras di surat kabar, majalah atau publikasi lain
seperti selebaran atau pamflet

•

pidato yang minyinggung ras di sebuah rapat umum

•

komentar kasar yang menyinggung ras di tempat umum, seperti di toko, tempat kerja,
taman, transportasi umum atau sekolah

•

komentar kasar yang menyinggung ras di acara olahraga oleh pemain, penonton, pelatih
atau petugas.

Undang-undang yang berlaku bertujuan menyeimbangkan hak berkomunikasi secara bebas
('kebebasan berbicara') dan hak untuk hidup bebas dari kebencian rasial. Tindakan-tindakan
tertentu mungkin tidak melawan hukum jika “dilakukan secara wajar dan dengan itikad baik”.
Diskriminasi rasial terjadi ketika seseorang diperlakukan dengan cara yang kurang
menguntungkan dibandingkan dengan orang lain dalam situasi yang sama karena ras, warna
kulit, asal kebangsaan atau etnis atau status imigran mereka seperti jika seorang menolak
menyewa rumah kepada seseorang karena memiliki latar belakang ras atau warna kulit
tertentu.
Diskriminasi rasial juga terjadi ketika ada aturan atau kebijakan yang sama untuk semua orang
tetapi memiliki efek yang tidak adil terhadap orang-orang dari ras, warna kulit, asal kebangsaan
atau etnis atau status imigran tertentu seperti perusahaan yang mengatakan karyawan tidak
boleh memakai topi atau pakaian kepala lain di tempat kerja, yang kemungkinan memiliki efek
tidak adil pada orang dari beberapa latar belakang ras/etnis.
Jika mengalami kebencian rasial, Anda dapat mengajukan keluhan kepada Australian Human
Rights Commission. Proses mengajukan keluhan sederhana, gratis dan fleksibel.
Untuk mengajukan keluhan dengan Australian Human Rights Commission, kunjungi
www.humanrights.gov.au/complaints
National Information Service/NIS (Layanan Informasi Nasional)
National Information Service Australian Human Rights Commission adalah layanan yang
menyediakan informasi dan rujukan untuk individu, organisasi, dan majikan tentang
serangkaian masalah hak asasi manusia dan diskriminasi. Layanan ini gratis dan bersifat
rahasia.
NIS dapat:
•

memberi Anda informasi tentang hak dan tanggung jawab Anda di bawah undangundang hak asasi manusia dan anti-diskriminasi federal

•

mendiskusikan apakah Anda dapat mengajukan keluhan kepada Komisi atau
bagaimana undang-undang tersebut berlaku untuk situasi Anda

•

memberi Anda informasi tentang cara mengajukan keluhan, menanggapi keluhan atau
menangani masalah diskriminasi tertentu

•

merujuk Anda ke organisasi lain yang mungkin dapat membantu Anda

Perhatikan bahwa NIS tidak dapat memberikan nasihat hukum.
Anda dapat menghubungi NIS melalui:
•

Telepon: 1300 656 419 atau 02 9284 9888

•

Email: infoservice@humanrights.gov.au
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•

Faks: 02 9284 9611

•

National Relay Service (Layanan Penyampaian Nasional): 1300 555 727 (Bicara dan
Mendengar) atau internet-relay.nrscall.gov.au

Translation and Interpreting Service (Layanan Penerjemah dan Juru Bahasa)
Translation and Interpreting Service (TIS National) adalah layanan juru bahasa untuk orangorang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Sebagian besar layanan TIS National gratis untuk
orang yang tidak bisa berbahasa Inggris.
•

Telepon: 131 450

•

Kunjungi: www.tisnational.gov.au

Konseling dan Kesejahteraan Kesehatan Mental
Layanan dukungan 24/7 baru yang dirancang khusus untuk membantu orang selama pandemi
COVID-19 tersedia dan gratis untuk semua orang Australia.
Layanan dukungan ini dapat diakses melalui situs web
https://coronavirus.beyondblue.org.au/
Untuk layanan dukungan krisis pribadi dan kesehatan mental Anda dapat menghubungi Beyond
Blue pada 1800 512 348 atau Lifeline pada 13 11 14 kapan saja.
Kids Helpline adalah layanan gratis untuk kaum muda berusia 5 hingga 25 tahun. Anak-anak,
remaja, dan dewasa muda dapat menelepon 1800 551 800 kapan saja.

Racism is not acceptable - Indonesian fact sheet

3

