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Chương trình nghị sự về bình đẳng chủng tộc 2012-2016 

Giới thiệu 

Tài liệu này trình bày một chương trình nghị sự quốc gia hướng đến sự bình đẳng 
chủng tộc tại Úc và đưa ra những ưu tiên của tôi trong nhiệm kỳ đặc trách Ủy Viên 
Hội Đồng Chống Kỳ Thị Chủng Tộc. Tôi hy vọng tài liệu này cũng sẽ là nguồn tham 
khảo cho những người khác tự đánh giá lại hoạt động của mình, để nhận biết những 
lĩnh vực cần phải nỗ lực và hiểu rõ làm thế nào để tất cả các lĩnh vực xã hội, kinh tế 
và văn hóa của chúng ta có thể hòa hợp để mang lại sự bình đẳng cho tất cả mọi 
người. 

Tiến sĩ Helen Szoke,  
Ủy Viên Hội Đồng Chống Kỳ Thị Chủng Tộc. 

Mục đích 1: Đảm bảo hiệu quả xã hội và kinh tế 

(a) Giảm bớt tình trạng bất bình đẳng và cải thiện các cơ hội trong cuộc sống 
 
(b) Hỗ trợ các kết quả việc làm bền vững 
 
(c) Công nhận bằng cấp nước ngoài 
 
(d) Hỗ trợ nền giáo dục tổng hợp  
 
(e) Đầu tư vào kỹ năng và năng lực ngôn ngữ  
 
(f) Nâng cao năng lực văn hóa nhằm cung cấp các dịch vụ phù hợp và chất 

lượng 
 
Mục đích 2: Xây dựng một khuôn khổ pháp lý vững chắc 

 
(a) Cải thiện các dịch vụ bảo vệ chống kỳ thị 
 
(b) Công Nhận về mặt Hiến Pháp Người Bản Địa và Dân Hải Đảo Eo Biển Torres 

Strait 
 
(c) Hỗ trợ việc thực thi Tuyên Ngôn Nhân Quyền cho Dân Bản Địa 
 
(d) Bảo vệ quyền công sở cho tất cả mọi người, bao gồm cả công nhân nhập cư 

tạm thời 
 
Mục đích 3: Ngăn chặn sự thù ghét chủng tộc 
 
(a) Nâng cao nhận thức về chủng tộc và những phản hồi hỗ trợ cho chủng tộc 
 
(b) Đấu tranh chống nạn kỳ thị chủng tộc qua máy tính như một hình thức bắt nạt 

hoặc thù ghét chủng tộc mới xuất hiện 
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(c)  Cải thiện những phản hồi trước tình trạng thù ghét và bạo lực chủng tộc  
 
Mục đích 4: Vai trò lãnh đạo trong việc hỗ trợ cộng đồng đa dạng 
tại Úc 
 
(a) Khuyến khích sự lãnh đạo trong việc làm để cải thiện sự bình đẳng ở các 

cấp 
 
(b) Cải thiện sự đa dạng trong cách thể hiện trong ngành công nghiệp giải trí 
 
(c) Xây dựng sự liên kết và hợp tác thông qua truyền thông. 

 

 

 
Ủy Hội Nhân Quyền Úc (Australian Human Rights Commission) có thể điều tra và 
giải quyết các khiếu nại về kỳ thị, quấy rối và bắt nạt dựa trên:  

 giới tính 
 tình trạng khuyết tật 
 chủng tộc bao gồm sự căm thù chủng tộc 
 độ tuổi, và 
 xu hướng giới tính, hồ sơ tội phạm, hoạt động công đoàn, ý kiến chính trị, 

nguồn gốc tôn giáo hoặc xã hội (chỉ trong công việc). 
 
Muốn nhận tư vấn miễn phí về nạn kỳ thị và quyền lợi của quý vị, hoặc để khiếu 
nại, gọi Đường Dây Thông Tin Khiếu Nại của Ủy Hội theo số 02 9284 9888, 1300 
656 419 (trong địa phương) hoặc 1800 620 241 (TTY). 
 
Các thông tin về việc khiếu nại hoặc phản hồi khiếu nại hiện có tại 
www.humanrights.gov.au. Quý vị cũng có thể gửi thư điện tử đến Ủy Hội theo địa 
chỉ complaintsinfo@humanrights.gov.au 

Nếu cần dịch vụ thông phiên dịch miễn phí, vui lòng gọi 13 14 50 và yêu cầu được 
chuyển máy đến Ủy Hội Nhân Quyền Úc.  


