ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Από το 2018 το Yarra City Council θα αλλάξει τον τρόπο που γιορτάζουμε την εθνική ημέρα της Αυστραλίας
στο Γιάρρα. Το κάνουμε αυτό ώστε οι λαοί των Αβορίγινων και των Στενών του Τόρες να συμπεριληφθούν και
να γίνουν σεβαστοί στην εθνική μας ημέρα. Αυτά τα άτομα έχουν δεσμό με τη χώρα και τα ποτάμια που
ξεπερνά τα 60.000 χρόνια. Αυτός ο δεσμός πρέπει να τιμηθεί στους εθνικούς εορτασμούς της Αυστραλίας.
Η εθνική ημέρα της Αυστραλίας πέφτει στις 26 Ιανουαρίου. Αυτή η ημερομηνία γιορτάζει την ημέρα το 1788
που οι Βρετανοί σήκωσαν για πρώτη φορά τη σημαία στη New South Wales για να διεκδικήσουν τα εδάφη
των Αβοριγίνων σαν δικά τους.
Για τους λαούς των Αβοριγίνων, η 26 Ιανουαρίου είναι μια μέρα θλίψης. Σηματοδοτεί την απώλεια της ζωής,
του πολιτισμού και της ταυτότητας των λαών των Αβορίγινων και των Στενών του Τόρες. Η ημερομηνία 26
Ιανουαρίου είναι μια υπενθύμιση των σφαγών και της βίας κατά των Αβορίγινων λαών. Είναι μια υπενθύμιση
ότι δεν υπάρχει ακόμη νομικό συμβόλαιο ή ‘συνθήκη’ για τον διακανονισμό των Αβορίγινων εδαφών.
Όταν γιορτάζουμε στις 26 Ιανουαρίου, μπορεί να είναι πολύ προσβλητικό για τους Αβορίγινους.
Αυτό δεν είναι σωστό. Μετά από συνομιλίες με άτομα από τους Wurundjeri, από τα Στενά του Τόρες και με
άλλους ντόπιους Αβορίγινες, και άλλα μέλη του κοινού, ο Yarra Council ψήφισε να γιορτάσει τις 26
Ιανουαρίου με πιο σεβάσμιο τρόπο.
Ορισμένες από τις αλλαγές περιλαμβάνουν:







Τη διοργάνωση μιας μικρής εδκήλωσης στις 26 Ιανουαρίου για να αναγνωρίσουμε την απώλεια του
πολιτισμού, της γλώσσας και της ταυτότητας που αισθάνθηκαν οι άνθρωποι των Αβορίγινων εκείνη
την ημέρα,
Την υποστήριξη της καμπάνιας #changethedate για να αναζητήσουμε μια πιο κατάλληλη μέρα για
την εθνική γιορτή,
Να βοηθήσουμε το κοινό να καταλάβει γιατί κάναμε αυτές τις αλλαγές,
Να ονομάσουμε την εθνική μας ημέρα 26 Ιανουαρίου (και όχι ‘Ημέρα της Αυστραλίας’) μέχρι να
αλλάξει η ημερομηνία και
Να μην διοργανώσουμε τελετές ιθαγένειας ή τελετές απονομής βραβείων στις 26 Ιανουαρίου.

Μερικοί άνθρωποι είναι αναστατωμένοι από την απόφασή μας. Θεωρούν ότι προσβάλλει την περήφανη
ιστορία και την ταυτότητα του έθνους μας. Αλλά δεν προσπαθούμε να κάνουμε αυτό. Θέλουμε να
συμπεριλάβουμε τους Αβορίγινες και τους ανθρώπους από τις Νήσους Τόρες στην εθνική μας ημέρα και
να εργαστούμε για μια ισχυρότερη, πλουσιότερη εθνική ταυτότητα.
Η εθνική ημέρα της Αυστραλίας πρέπει να αντικατοπτρίζει και να αναγνωρίζει την τεράστια συμβολή των
Αυστραλών από κάθε καταγωγή, όχι μόνο εκείνων που προέρχονται από τη Βρετανία.
Η Αυστραλία είναι μια σπουδαία χώρα με πολλούς λόγους για εορτασμούς. Με όποιο τρόπο αποφασίσετε να
γιορτάσετε την ημέρα, θα θέλαμε να σκεφτείτε τι σημαίνει η 26 Ιανουαρίου στην ιστορία του έθνους μας.

