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Ατζέντα για την φυλετική ισότητα 2012-2016 

Εισαγωγή 

Αυτό το έγγραφο διατυπώνει μια εθνική ατζέντα για την επίτευξη φυλετικής ισότητας 
στην Αυστραλία και ορίζει τις προτεραιότητες της θητείας μου ως Επίτροπος 
Φυλετικών ∆ιακρίσεων. Ελπίζω επίσης ότι θα αποτελέσει τη βάση για να 
αναθεωρήσουν κι άλλοι τις δικές τους πρακτικές, να προσδιοριστούν τομείς δράσεων 
και να κατανοηθεί πώς θα συμπράξουν όλα τα μέρη του κοινωνικού, πολιτικού και 
πολιτισμικού μας φάσματος ώστε να επιτύχουμε ισότητα για όλους.  

Dr Helen Szoke 
Επίτροπος Φυλετικών ∆ιακρίσεων. 

 

1ος Στόχος: Η εξασφάλιση κοινωνικών και οικονομικών 
αποτελεσμάτων 

(a) Μείωση ανισοτήτων και βελτίωση των ευκαιριών στη ζωή 
 
(b) Υποστήριξη βιώσιμων δυνατοτήτων απασχόλησης 
 
(c) Αναγνώριση προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό  
 
(d) Υποστήριξη της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς   
 
(e) Επένδυση στη γλωσσική ικανότητα και επάρκεια  
 
(f) Αύξηση της πολιτισμικής επάρκειας για παροχή κατάλληλων και ποιοτικών 

υπηρεσιών  
 
2ος Στόχος: ∆ημιουργία ενός ισχυρού νομικού πλαισίου 

 
(a) Βελτίωση της προστασίας κατά των διακρίσεων 
 
(b) Συνταγματική Αναγνώριση των Αυτοχθόνων και των Νησιωτών του Στενού 

Τόρρες  
 
(c) Υποστήριξη της εφαρμογής της ∆ιακήρυξης για τα ∆ικαιώματα των 

Αυτοχθόνων  
 
(d) Προστασία των δικαιωμάτων στους τόπους εργασίας όλων των ανθρώπων, 

περιλαμβανομένων των προσωρινά εργαζομένων μεταναστών  
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3ος Στόχος: Πρόληψη του ρατσισμού και του ρατσιστικού μίσους   
 
(a) Ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και υποστήριξη των σχετικών 

δράσεων  
 
(b) Καταπολέμηση του ρατσισμού στο διαδίκτυο ως αναδυόμενη μορφή 

εκφοβισμού (bullying) και φυλετικού μίσους  
 
(c) Βελτίωση της ανταπόκρισης στο φυλετικό μίσος και τη βία   
 
4ος Στόχος: Ηγετικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της 

διαφορετικότητας των κοινοτήτων της Αυστραλίας  
 

(a) Ενθάρρυνση ηγετικών πρωτοβουλιών στην απασχόληση για την υποστήριξη 
ίσης συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα  

 
(b) Ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας της διαφορετικότητας στον κλάδο της 

ψυχαγωγίας  
 
(c) Ανάπτυξη της συνεργασίας μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας. 

 

 

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων [Australian Human Rights 
Commission] μπορεί να ερευνά και να επιλύει καταγγελίες διάκρισης, 
παρενόχλησης και εκφοβισμού ενός ατόμου για θέματα:  

 φύλου 
 αναπηρίας 
 φυλής, περιλαμβανομένου του φυλετικού διασυρμού  
 ηλικίας, και  
 σεξουαλικής προτίμησης, ποινικού μητρώου, συνδικαλιστικής 

δραστηριότητας, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκευτικής ή κοινωνικής 
προέλευσης (μόνο στην απασχόληση). 

 
Για δωρεάν συμβουλές σε θέματα διακρίσεων και των δικαιωμάτων σας, ή για να 
υποβάλετε μια καταγγελία  καλέστε τη Γραμμή Πληροφοριών Καταγγελιών της 
Επιτροπής [Commission’s Complaint Information Line] στο 02 9284 9888, 1300 
656 419 (τοπική κλήση) ή το 1800 620 241 (TTY). 
 
Πληροφορίες για να κάνετε ή να ανταποκριθείτε σε μια καταγγελία είναι διαθέσιμες 
στο www.humanrights.gov.au . Επίσης μπορείτε να στείλετε email στο  
complaintsinfo@humanrights.gov.au 

∆ωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο  
13 14 50 όπου ζητάτε να επικοινωνήσετε με την Australian Human Rights 
Commission.  


