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Έρευνα για τη βελτίωση των επικοινωνιών με πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικές 
κοινότητες (CALD) στη διάρκεια κρίσεων 

 
Διαπιστώσεις και Προτάσεις 

Διαπίστωση 1 
Οι οργανώσεις της κοινότητας CALD διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην επικοινωνία με τις τοπικές 
κοινότητες CALD και στη στήριξή τους κατά τη διάρκεια του COVID-19. 
 
Διαπίστωση 2 
Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της Κυβέρνησης και των οργανώσεων και δικτύων 
της κοινότητας CALD είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική επικοινωνία με τις 
κοινότητες CALD κατά τη διάρκεια κρίσεων. 
 
Πρόταση  1 
Η Κυβέρνηση της NΝΟ να διερευνήσει τρόπους για τη βελτίωση της συμμετοχής των κοινοτήτων 
CALD και των Αμπορίτζινις και των κατοίκων των Νησιών του Torres Strait στην προετοιμασία και 
την επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεων, όπως μέσω μιας συμβουλευτικής 
ομάδας εργασίας της κοινότητας ή της συμμετοχής σε τοπικές επιτροπές διαχείρισης έκτακτης 
ανάγκης, και να συνεχίσει να ενθαρρύνει την ποικιλομορφία στους ρόλους ηγεσίας και 
προσωπικού στις κυβερνητικές υπηρεσίες. 
 
Πρόταση  2 
Η Κυβέρνηση της NΝΟ να διαβουλευθεί με τις κοινοτικές οργανώσεις των CALD σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να υποστηρίξει τον τομέα να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τις 
κοινότητες των CALD κατά τη διάρκεια κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω πρόσθετης 
χρηματοδότησης, εξέτασης επιχορηγήσεων για κρίσεις και ανάπτυξης ικανοτήτων. 
 
Πρόταση  3 
Η Κυβέρνηση της NΝΟ να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα δίκτυα της κοινότητας CALD για την 
ανάπτυξη και τον συν-σχεδιασμό μελλοντικών επικοινωνιών για κρίσεις προσαρμοσμένων στις 
ομάδες της κοινότητας CALD. 
 
Πρόταση  4 
Οι μελλοντικές επικοινωνίες κρίσης για τις κοινότητες CALD να παρέχονται μέσω διαφόρων 
καναλιών και μορφών, όπως έντυπα, βίντεο, ήχος, τηλέφωνο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
εκδηλώσεις όπως δημόσια φόρουμ. 
 
Πρόταση  5 
Να συνεργαστεί η Κυβέρνηση της NΝΟ με τις οργανώσεις των Αμπορίτζινις που ελέγχονται από 
τις κοινότητες για την ανάπτυξη μιας στοχευμένης, πολιτισμικά κατάλληλης στρατηγικής 
επικοινωνίας κρίσης για τις κοινότητες των Αμπορίτζινις και των κατοίκων των Νησιών του Torres 
Strait. 
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Πρόταση  6 
Να αυξήσει η Κυβέρνηση της NΝΟ τη χρηματοδότηση για τα κοινοτικά και πολύγλωσσα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ώστε να διασφαλίσει ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς διαθέτουν επαρκείς 
πόρους για την παροχή πληροφοριών κάποιας κρίσης στις κοινότητες CALD. 
 
Διαπίστωση 3 
Υπήρξε αύξηση του ρατσισμού και των διακρίσεων έναντι των κοινοτήτων CALD κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19. Αυτό προκάλεσε τραύμα και φόβο και είχε αρνητικές συνέπειες για την 
υγεία των κοινοτήτων CALD. Οδήγησε επίσης σε απώλεια εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση από 
ορισμένα μέλη της κοινότητας CALD, γεγονός που επηρέασε τις επικοινωνίες σε περίπτωση 
κρίσης. 
 
Πρόταση  7 
Η Κυβέρνηση της NΝΟ να διαβουλεύεται με τις οργανώσεις της κοινότητας CALD και τους ηγέτες 
της κοινότητας σχετικά με τις πολιτικές και τις στρατηγικές για την πρόληψη του ρατσισμού και 
των διακρίσεων κατά τη διάρκεια κρίσεων. 
 
Πρόταση  8 
Η Κυβέρνηση της NΝΟ να επανεξετάσει τις τρέχουσες οδούς αναφοράς ή υποβολής παραπόνων 
για διακρίσεις και ρατσισμό, με σκοπό τη βελτίωση αυτών των οδών και την πρόληψη του 
ρατσισμού και των διακρίσεων στην κοινωνία. 
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