Расизам није прихватљив
Ако видите или доживите расну дискриминацију, малтретирање или мржњу,
немојте их трпети; подигните глас.
Ако сте жртва расистичког понашања
•

Ако сте нападнути или вам се прети насиљем, контактирајте полицију.
o

У критичној или по живот опасној ситуацији, позовите три нуле (000) и
тражите полицију.

o

Ако вам је потребна помоћ полиције, али нисте у непосредној опасности,
позовите Телефонску службу за помоћ полиције (Police Assistance Line) (131
444).

•

Ако нема насиља и ако је то безбедно, можете да покушате да сами решите
ситуацију тако што ћете се суочити директно са особом или особама које вас
вређају или малтретирају.

•

Ако се ситуација не реши директним контактом или вам није пријатно да је сами
решавате, можете да се жалите Аустралијској комисији за људска права (Australian
Human Rights Commission - AHRC).
o

Ако желите да се жалите AHRC-у, погледајте
www.humanrights.gov.au/complaints или позовите Националну службу за
информације AHRC-а (National Information Service) на 1300 656 419 или 02
9284 9888.

Моћ посматрача
Када људи који су сведоци расизма подигну глас против расизма, особа која је мета
расизма осећа да има подршку и то може да наведе расисту да преиспита своје
понашање. Али немојте себе доводити у ризичне ситуације. Кажите нешто и станите уз
жртву само ако је то безбедно. Чак и једноставан гест може да буде моћан.
Ако видите да се неко расистички понаша, можете да:
•

кажете нешто — да то назовете расизмом да починилац зна да његово понашање
није прихватљиво

•

подржите жртву — станите поред особе која је мета напада и питајте је да ли је
добро

•

прикупљајте доказе — снимите инцидент својим телефоном, сликајте починиоца и
пријавите инцидент властима

Аустралијска комисија за људска права има савете и за посматраче, погледајте
https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Расна дискриминација и ваша права
У Аустралији је противзаконито на јавном месту урадити нешто засновано на раси, боји
коже, националној или етничкој припадности особе или групе људи што би могло да их
Racism is not acceptable - Serbian fact sheet

1

увреди, повреди, понизи или застраши. Такво понашање се класификује као расна
мржња.
Примери расне мржње могу да укључе:
•

расно увредљив материјал на интернету, укључујући е-форуме, блогове, сајтове
на друштвеним мрежама и сајтове за поделу видеа

•

расно увредљиве коментаре или слике у новинама, часописима или другим
публикацијама, као што су леци или флајери

•

расно увредљиве говоре на јавним окупљањима

•

расно увредљиве коментаре на јавним местима, на пример у продавници, на
радном месту, у парку, у јавном превозу или у школи

•

расно увредљиве коментаре на спортским дешавањима од стране играча,
гледалаца, тренера или службених лица.

Закон настоји да успостави равнотежу између права на слободно комуницирање
(‘слободу говора’) и права на живот без изложености расној мржњи. Неки поступци нису
противзаконити ако се “чине у разумној мери и доброј вери”.
До расне дискриминације долази када се са једном особом поступа неповољније у односу
на другу особу у сличној ситуацији због њене расе, боје коже, порекла, националне или
етничке припадности или имиграционог статуса. На пример ако неко одбије да изнајми
кућу потенцијалном станару због тога што је станар одређеног расног порекла или боје
коже.
До расне дискриминације долази и у случајевима када постоји правило или пропис који је
исти за све, али има неправедан утицај на особе одређене расе, боје коже, порекла,
националне или етничке припадности или имиграционог статуса. На пример када би неко
предузеће увело правило да радници не смеју да носе шешире, капе или друга покривала
за главу, то би највероватније имало неправедан утицај на особе одређеног
расног/eтничког порекла.
Ако доживљавате расну дискриминацију или мржњу, можете да се жалите Аустралијској
комисији за људска права. Процес подношења жалбе је једноставан, бесплатан и
флексибилан.
Ако желите да се жалите Аустралијској комисији за људска права, погледајте
www.humanrights.gov.au/complaints

Национална служба за информације
Национална служба за информације (National Information Service - NIS) Аустралијске
комисије за људска права пружа информације и даје упуте појединцима, организацијама и
послодавцима о великом броју питања која се односе на људска права и дискриминацију.
Те услуге су бесплатне и поверљиве.
NIS може да:
•

вам да информације о вашим правима и дужностима према савезним законима о
људским правима и забрани дискриминације

•

поразговара са вама о томе да ли можете да се жалите комисији и како би закон
могао да се примени на вашу ситуацију

•

вам да информације о томе како треба да се жалите, одговорите на жалбу или
поступите по специфичним питањима која се тичу дискриминације

• вас упути на другу организацију која можда може да вам помогне
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Имајте на уму да NIS не може да вам да правни савет.
NIS можете да контактирате:
•

Телефоном: 1300 656 419 или 02 9284 9888

•

Eлектронском поштом: infoservice@humanrights.gov.au

•

Факсом: 02 9284 9611

•

Преко Националне релејне службе (National Relay Service): 1300 555 727 (Speak
and Listen) или internet-relay.nrscall.gov.au

Служба преводилаца и тумача
Служба преводилаца и тумача (Translating and Interpreting Service - TIS National) је служба
која пружа помоћ тумача особама које не говоре добро енглески. Већина услуга службе
TIS National је бесплатна за особе које не говоре добро енглески.
•

Телефон: 131 450

•

Вебсајт: www.tisnational.gov.au

Cаветовање и ментално благостање
Успостављена је нова служба која ради 24 сата, 7 дана у недељи, а која се бави
специфично пружањем помоћи током пандемије изазване вирусом COVID-19. Услуге ове
службе су бесплатне за све грађане Аустралије.
Служби за помоћ можете да приступите преко вебсајта
https://coronavirus.beyondblue.org.au/
У личним кризним ситуацијама и када вам је потребна подршка служби за ментално
здравље, можете било кад да контактирате организацију Beyond Blue на 1800 512 348 или
Lifeline на 13 11 14.
Kids Helpline је бесплатна служба за младе од 5 до 25 година старости. Деца, тинејџери и
младе одрасле особе могу било кад да позову 1800 551 800.
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