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Media & 
racism
Sometimes it can be difficult to 
know what to say to your children 
when there are negative reports 
about Arabic youth in the media. 
You may be worried that your children 
are receiving the wrong messages 
about their own culture 
or that their friends have incorrect 
impressions of Arabic culture.

At times, media reports may be 
sensational and designed to boost 
the number of viewers or readers.

Parents can help teenagers assess 
these media reports by talking about 
the facts. 

As a parent, try to analyse the 
situation and ask yourself: “Did I take 
part in that? Did someone in my 
family or community take part in it?” 
If the answer is “no” then you should 
reinforce this with your children.

“The best way to deal with the 
situation is to not get caught up in the 
debate. If you get angry and enter the 
debate you only validate the situation. 
You need to say to yourself ‘I’m 
beyond this representation, it doesn’t 
reflect my involvement in this society, 
it doesn’t portray me, my family or my 
community – this isn’t about us’,” says 
Ms Habib.

“The worst thing you can do is to 
become emotional and defensive 
about your culture or your beliefs.

“Remember to be strong and to 
have faith in yourself that whatever’s 
happening now is probably quite small 
compared to other things that you 
have gone through such as leaving 
your homeland and loved ones.

“Remember too that while there 
are racist people in all cultures, 
as a country and as a community 
we generally are good. 

“Have faith within your own 
community and be proud of 
what the Arabic culture 
has contributed to Australia,” 
Ms Habib said.  

One of the best ways to help your 
teenager deal with racism is to listen to 
their concerns and remain calm. 

Ask them what happened, how they 
felt, what they did, what they would 
like to do now and what kind of 
support would be useful. Let them 
know you are on their side and they 
don’t have to face the situation alone.

Be involved in your teenager’s life 
so they feel they can tell you things 
without being judged or fearing that 
you will get angry. Try to accept the fact 
that they may have different feelings to 
you about their culture.

Always discuss the situation with 
your teenager before you talk to their 
teacher or anyone else and make sure 
you reach an agreement with them 
about how you will handle the issue. 

If the problem occurs at school, 
remember all government schools in 
NSW have an anti-racism policy.

“In all state schools, there is an assigned 
Anti Racist Contact Officer (ARCO) who 
is there to help you and your children. 
They are your first point of contact if 
you feel your child is being victimised,” 
explains Gloria Habib, Community 

Information Officer with the NSW 
Department of Education and Training.

“One of the best things you can do is 
to meet with your child’s teachers,  
school counsellor or principal to discuss 
the situation.  

“Schools are very willing to work with 
parents. If you need help to talk to 
teachers, you can get a community 
representative to come with you to the 
meeting. If you can’t speak English, you 
can get access to an interpreter,” Ms 
Habib said.

“Parents can ring the interpreter 
line, talk to their local community 
organisation or ask someone else to 
raise the issue on their behalf.

“The Department of Education and 
Training will do something about it. If 
it’s a concern among the community, 
we act on it. I don’t want anyone from 
the Arabic community to feel victimised 
in any shape or form,” Ms Habib said.

There may be specific cultural issues 

about food, dress, prayer or religious 
occasions such as Ramadan that 
you may want to discuss with your 
teenager’s teachers to give them a 
better understanding of Arabic culture. 

Ms Habib urged parents of teenage 
sons to teach them to look after 
themselves and avoid getting involved 
in conflict.  

“Traditionally, we teach our boys 
to look after not only their younger 
brothers and sisters but also their 
cousins, friends and the next door 
neighbour’s children. This can mean 
that they feel that they must fight 
back to protect these kids if they are in 
trouble,” Ms Habib said.

“We need to teach our teenage sons 
not to engage in physical conflict when 
they are defending someone’s rights 
and help them find other ways to deal 
with conflict. There are other ways 
to show you are strong and wish to 
protect others.” 

Bullying continues to be 
a common issue of 
concern for teenagers.
A 2005 survey of young 
people conducted by 
Mission Australia found 
that bullying / emotional 
abuse was a concern for 
around one-third of 
those surveyed.
What can you do, as a 
parent, if your teenager 
is being bullied or is 
exposed to racism?

What is bullying?
Bullying is any deliberate 
psychological, emotional 
and / or physical harassment 
of a student by an 
individual or a group, 
occurring at school or 
between school and home. 
It includes being excluded 
from peer groups, 
intimidation, extortion 
and violence.

What is racism?
Racism is any distinction, 
exclusion, restriction 
or preference based 
on race, colour or 
ethnic descent.

“ Have faith within your own 
community and be proud of 
what the Arabic culture has 
contributed to Australia

 

Examples of bullying
• name calling, nasty comments 

and abusive notes or emails

• being left out of social activities

• being threatened

• being teased especially about 
their religious or cultural beliefs

• being physically hurt – e.g. 
being hit or kicked

• being pressured into doing 
things they don’t believe in or 
want to do

• graffiti on their personal 
possessions, locker, car

• abusive phone calls and text 
messages.

All teenagers will react differently to racist attacks or bullying.  
Some will be angry and want to hit back while others may become 
sad, depressed or fearful. Most will feel a combination of emotions, 
which is normal. 

Signs your teenager is 
being bullied
• not wanting to go to school

• drop in their grades 

• a lack of interest in social activities 
that they previously enjoyed

• being constantly alone at school

• being angry, withdrawn, having 
trouble sleeping, lack of appetite  
or overeating

• taking out their frustration by 
bullying their brothers and sisters 

• being irritable and moody –  
more so than usual!

• suddenly changing their personality, 
the way they look, the clothes they 
wear or their beliefs and attitudes 
to try and fit in with others.

”

All teenagers will react differently to racist attacks or bullying.  

bullying
       dealing with 
         racism &

Gloria Habib
Community Information Officer                                    

             NSW Department of Education and Training
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قد يكون من الصعب أحياناً معرفة ما جيب أن 
نقوله ألوالدنا عندما تكون هناك تقارير سلبية 

بحق الشباب العرب يف وسائل اإلعالم. فقد 
ي أوالدك رسائل  يساورك القلق من إمكانية تلقّ

خاطئة عن ثقافتهم أو إمكانية تكوين أصدقائهم 
النطباعات خاطئة عن الثقافة العربية.

يف بعض األحيان، تتّسم تقارير وسائل اإلعالم 
د بطريقة هتدف إىل استقطاب أعداد  عَ باإلثارة وتُ

اء. أكرب من املشاهدين أو القرّ

يستطيع اآلباء واألمهات مساعدة املراهقني عىل 
تقييم هذه التقارير اإلعالمية وذلك بالتحدث 

معهم عن احلقائق.

ل الوضع واسأل  بصفتك أماً أو أباً حاول أن حتلّ
نفسك: ”هل شاركت أنا يف ذلك؟ هل شارك 

أحد يف عائلتي أو جاليتي يف ذلك؟“ إذا كان 
ز هذه الفكرة يف  اجلواب ”ال“، فيجب أن تركّ

ذهن أوالدك.

تقول السيدة حبيب: ”إن أفضل طريقة للتعامل 
مع الوضع هي عدم الغرق يف اجلدل القائم. إذا 
غضبت ودخلت يف اجلدل، فإنك تكون أكدت 
يت  املشكلة. عليك أن تقول لنفسك –إنني ختطّ
هذا املوضوع ألنه ال يمثل طبيعة مشاركتي يف 

ر عائلتي  هذا املجتمع، فهو ال يصورين وال يصوّ
أو جاليتي، إنه ال يتعلق بنا“. 

وتضيف: ”وأسوأ ما يمكن أن تفعله هو أن 
تصبح مشحوناً عاطفياً وتأخذ يف الدفاع عن 

ثقافتك أو معتقداتك“.

ر أن تكون قوياً وأن يكون لديك إيامن  ”تذكّ
بنفسك بحيث يكون كل ما حيصل اآلن صغرياً 

مقارنة باألشياء األخر التي مررت هبا، مثل 
تركك لوطنك األم وألحبائك.“

ر أيضاً أنه مع وجود أشخاص عنرصيني يف  ”تذكّ
كل الثقافات، فإننا كبلد وكمجتمع ما زلنا بخري 

بصورة عامة.“

وقالت السيدة حبيب: ”كن مؤمناً بجاليتك 
وفخوراً بام قدمته الثقافة العربية ألسرتاليا“. 

أمثلة للترصفات العدوانية
النعت بأسامء، واملالحظات املزعجة،   •

والكلامت أو الرسائل اإللكرتونية املهينة
استثناء الشخص من أنشطة اجتامعية  •

التهديد  •
التعليقات املزعجة خاصة عىل املعتقدات   •

الدينية أو الثقافية
األذ البدين، كالرضب أو الركل  •

ممارسة ضغط إلجبار الشخص عىل قيام   •
بأشياء ال يؤمن هبا أو ال يريد عملها

كتابة عبارات غري مناسبة عىل ممتلكات   •
الطالب الشخصية أو خزانته املدرسية أو 

سيارته
املكاملات اهلاتفية أو الرسائل اخلطية املهينة   •

عرب اهلاتف

إشارات تدل عىل أن ولدك املراهق 
يتعرض للترصفات العدوانية
عدم رغبته يف الذهاب إىل املدرسة  •

انخفاض درجاته  •
عزوفه عن األنشطة االجتامعية التي كان   •

يستمتع هبا يف السابق
البقاء وحيداً يف املدرسة باستمرار  •

الغضب، أو االنسحاب، أو وجود مشاكل يف   •
النوم، أو فقدان الشهية، أو اإلفراط يف األكل

التنفيس عن اإلحباط الداخيل بمامرسة   •
الترصفات العدوانية عىل إخوانه وأخواته
رسعة االهتياج وتقلّب املزاج- أكثر من   •

العادة!
تغريّ مفاجئ يف الشخصية، واملظهر، والثياب   •

التي يرتدهيا، ويف املعتقدات واملواقف يف 
حماولة لكسب قبول املجموعة له.

“ 
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من أفضل الطرق ملساعدة ولدك املراهق يف موضوع 
العنرصية االستامع إىل خماوفه والبقاء هادئاً.

اسأله عامّ حصل، وكيف كان شعوره حيال ذلك، 
وما الذي فعله، وما الذي يريد عمله اآلن، وما 

هو نوع الدعم الذي قد يفيد. دعه يعرف أنك إىل 
جانبه وأن ليس عليه أن يواجه هذا املوقف وحده.

شارك يف حياة ولدك املراهق كي يشعر أن 
بإمكانه أن خيربك عن األشياء بدون أن تصدر 
ضده أحكاماً أو أن ينال منك الغضب. حاول 

تقبّل واقع أنه قد تكون له مشاعر ختتلف عن 
مشاعرك بالنسبة لثقافته.

ابحث دائامً الوضع مع ولدك املراهق قبل أن 
د  مه أو أي شخص آخر، وتأكّ تتحدث إىل معلّ

من التوصل إىل اتفاق معه عن كيفية حل املسألة.
ر أن لكل  إذا حدثت املشكلة يف املدرسة، تذكّ

املدارس احلكومية يف نيو ساوث ويلز سياسات 
ملكافحة العنرصية.

ترشح غلوريا حبيب، وهي موظفة معلومات 
املجتمع يف دائرة التعليم والتدريب يف نيو ساوث 

ويلز، ذلك بقوهلا: ”يف كل املدارس احلكومية 
موظف اتصال ألمور مكافحة العنرصية 

(ARCO)، وهو موجود ملساعدتك ومساعدة 

ولدك. وهو أول نقطة اتصال لك إذا شعرت أن 
ولدك وقع ضحية للعنرصية“.

وتضيف: ”ومن أفضل ما يمكنك القيام به هو 
االجتامع بمعلّمي ولدك أو مستشار املدرسة أو 

املدير لبحث الوضع“.
وقالت السيدة حبيب: ”إن املدارس عىل أتم 
االستعداد للعمل مع أمهات وآباء الطالب. 

إذا كنت بحاجة ملساعدة للتحدث إىل املعلّمني، 
يمكنك أن تطلب حضور أحد ممثيل املجتمع 

ث  معك إىل االجتامع. وإذا كنت ال تستطيع التحدّ
باإلنكليزية، يمكنك االستعانة بمرتجم“.

”يستطيع األم أو األب االتصال بخط الرتمجة 
الشفهية أو التحدث إىل املنظمة االجتامعية 

املحلية أو طلب قيام شخص آخر بإثارة املوضوع 
بالنيابة عنهام.“

وقالت السيدة حبيب: ”إن دائرة التعليم 
والتدريب ستتخذ ما يلزم بشأن املوضوع. وإذا 

كان األمر مثار قلق للمجتمع، فإننا نسعى إىل 
معاجلته. إنني ال أريد أياً من أبناء اجلالية العربية 

أن يشعر بأنه ضحية للعنرصية بأي شكل من 
األشكال“.

قد تكون هناك أمور ثقافية معينة تتعلق بالطعام أو 
الثياب أو الصالة أو املناسبات الدينية، مثل شهر 

رمضان، التي قد تريد بحثها مع معلّمي ولدك 
املراهق إلعطائهم فهامً أفضل للثقافة العربية. 

وقد حثّت السيدة حبيب اآلباء واألمهات عىل 
تعليم أبنائهم املراهقني االنتباه ألنفسهم وجتنّب 

الرصاعات.
وقالت السيدة حبيب: ”لقد درجنا عىل تعليم 
أوالدنا الذكور أال هيتموا بإخواهنم وأخواهتم 

األصغر سناً منهم فقط، بل واالهتامم أيضاً 
بأقربائهم وأصدقائهم وأوالد جرياهنم. ويمكن 
أن يؤدي هذا إىل شعورهم بأن عليهم الرد عىل 

أي اعتداء حلامية األوالد اآلخرين الذين قد 
يواجهون املشاكل“.

”علينا تعليم أبنائنا املراهقني عدم الضلوع يف أية 
رصاعات بدنية عندما يريدون الدفاع عن حقوق 
أي كان، وعلينا مساعدهتم عىل العثور عىل طرق 

م. هناك طرق أخر كي تبني  أخر ملواجهة التأزّ
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