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2012-2016 Irk eşitliği gündemi 

Giriş 

Bu belgede Avustralya’da ırklar arasında eşitlik sağlamak için ulusal gündem ve Irk 
Ayrımcılığı Komisyon Üyesi olarak görev sürem boyunca önceliklerimi belirtmektedir. 
Bu belgenin diğer kişiler için kendi uygulamalarını gözden geçirmelerini, çalışılması 
gereken alanları belirlemelerini ve sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamımızın tüm 
yönlerinin bir araya gelerek herkes için eşitlik elde etmemizi sağlayacak bir kaynak 
olmasını umuyorum. 

Dr Helen Szoke 
Irk Ayrımcılığı Komisyon Üyesi. 

1. Amaç: Sosyal ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek 

(a) Eşitsizliği azaltmak ve yaşam fırsatlarını iyileştirmek 
 
(b) Sürdürülebilir istihdam sonuçlarını desteklemek 
 
(c) Yurtdışında edinilen nitelikleri kabul etmek 
 
(d) Kapsayıcı eğitimi desteklemek  
 
(e) Dil beceri ve yeterliğine yatırım yapmak 
 
(f) Uygun ve kaliteli hizmet sunumu için kültürel yeterliği artırmak 
 
2. Amaç: Sağlam bir hukuki çerçeve oluşturmak 

 
(a) Ayrımcılığa karşı korumayı artırmak 
 
(b) Aborijin ve Torres Strait Adalı kişilerin Anayasa çerçevesinde Tanınması 
 
(c) Yerli Halk Hakları Beyannamesinin uygulanmasını desteklemek 
 
(d) Geçici göçmen işçiler dahil olmak için herkesin işyeriyle ilgili haklarının 

korunması 
 
3. Amaç: Irkçılığı ve ırka dayalı nefreti önlemek 
 
(a) Irkçılıkla ilgili bilinci artırmak ve ırkçılığa karşı gösterilen tepkileri desteklemek 
 
(b) Yeni ortaya çıkan bir zorbalık ve ırksal nefret şekli olan sanal ortamda 

ırkçılıkla mücadele etmek 
 
(c)  Irksal nefret ve şiddete karşı müdahaleleri artırmak  
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4. Amaç: Avustralya’nın çeşitli topluluklarını destekleme konusunda 
liderlik yapmak 
 

(a) İstihdam alanında her seviyede eşit katılımı desteklemek için liderliği teşvik 
etmek 

 
(b) Eğlence sektöründe sunum çeşitliliğini artırmak 
 
(c) Basın aracılığıyla uyum ve işbirliği yapılmasını sağlamak. 

 

 

 
Avustralya İnsan Hakları Komisyonu; kişilere karşı aşağıdaki özellikleri nedeniyle 
ayrımcılık yapılması, tacizde bulunulması ve zorbalıkla ilgili şikayetleri 
soruşturarak çözümleyebilir:  

 cinsiyet 
 engellilik durumu 
 ırkları kötüleme dahil ırk ayırımcılığı 
 yaş ve 
 cinsel tercih, sabıka kaydı, sendika faaliyeti, siyasi görüş, din veya sosyal 

altyapı (yalnızca istidam alanında). 
 
Ayrımcılık ve haklarınızla ilgili ücretsiz olarak bilgi almak veya şikayette bulunmak 
için Komisyonun Şikayet Bilgi Hattı'na 02 9284 9888, 1300 656 419 (yerel 
aramalar) veya 1800 620 241 (TTY) numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. 
 
Şikayette bulunma veya şikayete yanıt verilmesiyle ilgili bilgilere 
www.humanrights.gov.au sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca komisyona ulaşmak 
için complaintsinfo@humanrights.gov.au adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

13 14 50 numaralı telefonu arayarak Avustralya İnsan Hakları Komisyonu’na 
bağlanmayı istediğinizde ücretsiz tercüman hizmeti mevcuttur.  


