Amharic

በቪክቶሪያ መዴብሇ ባህሊዊ የህግ ማሻሻያ ጥያቄ 2011 ዓ.ም
ሁሇተኛ የንባብ ንግግር
በተከበሩ ኒኮሊስ ኮጺራስ፣ አባሌ ፓርሊማ/ MP
(THE HON. NICHOLAS KOTSIRAS, MP)
አሁን ይህ የህግ ማሻሻያ ጥያቄ ሇሁሇተኛ ጊዜ የተነበበ ስሇሆነ አሌፌዋሇሁ።
ቪክቶሪያ በላሊው ክፍሇ ሃገር በመዴብሇ ባህሊዊ ጉዲይ አመራር ሊይ መቀጠሌ እንዴትችሌ፤ መንግሥት
ሇቪክቶሪያ መዴብሇ ባህሊዊ አስፈሊጊ የሆኑትን ይፈጽማሌ። ቃሌ ይገባሌ። አሁን ያሇውን የቪክቶሪያ
መዴብሇ ባህሊዊ ኮሚሽን በተጠናከረና በበሇጠ ጥገኛ ባሌሆነ ህጋዊ ባሇሥሌጣን ሇመተካት በ2011 ዓ.ም
የቪክቶሪያ መዴብሇ ባህሊዊ ማሻሻያ ህግ ጥያቄ ሇዚህ አፈጻጸም ጠቃሚ ክፍሌ ይሆናሌ።
ኮሚሽኑ ሇመንግሥት መዴብሇ ባህሊዊ ጉዲይ ቢሮ ዋና የአማካሪ አካሌ ሲሆን እንዱሁም በቪክቶሪያ
ማህበረሰብ እና በቪክቶሪያ መግሥት መካከሌ እንዯ አገናኝ ሆኖ ይሠራሌ። በቪክቶሪያ የተሇያየ
ባህሊዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ የዘርና የቋንቋ ብዛት ሊሊቸው ማህበረሰባት ይህ በቅዴሚያና በግንባር ቀዯም
አስፈሊጊ እንዯሆነ አምናሇሁ። ይህ ሀሳብ በህግ ማሻሻያው ውስጥ “መሇያየት/diversity” በሚሇው ቃሌ
ስር ይገኛሌ።
ስሇ ህግ ማሻሻያ ጥያቄ አጠቃሊይ መግሇጫ
መንግሥት ሇመዴብሇ ባህሊዊ ጉዲይ ማሇት የቪክቶሪያ መዴብሇ ባህሊዊ ኮሚሽንን ያካተተ ሥራ ዴርሻ
እንዯገና ሇማዋቀርና ሇማጠናከር ቃሌ በገባው መሠረት የህግ ማሻሻያ ጥያቄ ይቀርባሌ። የህግ ማሻሻይ
ጥያቄ ዓሊማ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚከተለት ሶስት መንግድች አለ:
 አንዯኛ፤ የህግ ማሻሻያ ጥያቄ የኮሚሽኑን ነጻነት ይጨምራሌ ይህም አዱስ ህጋዊ የሆነ አካሌ
በማቋቋም ነው። አዱሱ ህጋዊ አካሌ የቪክቶሪያ መዴብሇ ባህሊዊ ኮሚሽን ስምን አይቀይርም፣ ነገር
ግን ማህበረሰባችንን በማጠናከሩ ሊይ ያተኮረ ይሆናሌ። የኮሚሽኑን ዓሊማዎች በተመሇከተ
የማህበረሰብ ጉዲዮችን ሇሚኒስትሩ በቀጥታ በጥናት፣ ሪፖርትና በምክር አዴርጎ በማቅረብ ታዱያ
ኮሚሽኑ ያሇተጽእኖ ነጻ መሆንን ያጠናክራሌ። እነዚህ ጉዲዮች በክሌሊዊ የመማክርት ኮሚቴ ሉታዩ
እንዯሚችለ ወይም በተሇያየ ዓይነት ማህበረሰባት ውስጥ በላሊ የማህበረሰብ መማክርት አማካኝነት፣
ወይም ተመጣጣኝ በሆነ የመንግሥት አገሌግልት፣ የሰፈራ ዴጋፍና አገሌግልት አቅራቢዎች ጋር
ሉዛመዴ ይችሊሌ።
 ሁሇተኛ፤ የህግ ማሻሻያ ጥያቄው በክሌሊዊ የመማክርት ኮሚቴ አማካኝነት በቪክቶሪያ መንግሥትና
በቪክቶሪያ ብዛት ያሇው ማህበረሰባት መካከሌ ጠንካራ ግንኙነትን ይፈጥራሌ።
 ሶስት፤ ሇመዴብሇ ባህሊዊ ሇየት ባሇ አንቀጽ ህግ መሰረት ጠቅሊሊ የመንግሥት አቀራረብ እንዱሆን
የህግ ማሻሻያ ጥያቄ ያስታውቃሌ።
በተጨማሪም በቪክቶሪያ የመዴብሇ ባህሊዊ ማሻሻያ ህግ ጥያቄ 2011 ዓ.ም ቀዯም ሲሌ የነበረን
የቪክቶሪያ መዴብሇ ባህሊዊ አንቀጽ ህግን 2004ዓ.ም//Multicultural Victoria Act 2004 በሚከተለት
ይተካሌ:
 የመዴብሇ ባህሊዊ መሰረታዊ መመሪያዎችን ማዯስ;
 የአዱስ ኮሚሽንን ዓሊማና ሥራ ማበረታታት፣ እንዱሁም
 በመዴብሇ ባህሊዊ በተዛመዯ አስፈሊጊ ሪፖርት ማቅረብን መቀጠሌ ይሆናሌ።
የቪክቶሪያ መዴብሇ ባህሊዊ ኮሚሽን
በበሇጠ ተጽእኖ የላሇበት የቪክቶሪያ መዴብሇ ባህሊዊ ኮሚሽን መመስረቱ በመንግሥትና የቪክቶሪያ
የተሇያዩ ማህበረሰባት መካከሌ ጠንከር ያሇ ግንኙነትን ይፈጥራሌ።
አዱሱ ኮሚሽን ሇቪክቶሪያውያን እርዲታ በመስጠት ሊይ ያተኮረ ሲሆን ታዱያ ታማኝና ግሌጽ የሆነ
ምክር ሇመንግሥት እንዯሚሰጥ እገምታሇሁ።
Multicultural Victoria Bill 2011 - Second Reading Speech
Minister for Multicultural Affairs and Citizenship, Mr Nicholas Kotsiras MP

Amharic

የኮሚሽን ከተጽእኖ ነጻ መሆን የሚገኘው በአዱሱ ህግና የአስተዲዯር ቅንጅት አማካኝነት ሲሆን ይህም
እንዯ ሃሊፊነት ያሇው ሚኒስተር፣ በተሇያየ ማህበረሰባት ባለ ጉዲዮችና እዴልች ሊይ በቀጥታ ምክር
እንዱሰጥ ያስችሇዋሌ።
አዱሱ ኮሚሽን ሇእኔ ተጨማሪ የጥናት ሥራዎች፣ የምክር ሌገሳና ሪፖርት እንዲሇው ሃሊፊነት ያሇበት
ሚኒስተር እንዯመሆኑ መጠን ያቀርባሌ። እነዚህ ተግባራት በኮሚሽኑ ወይም በእኔ ጥያቄ አነሳሽነት
ሉሆኑ ይችሊሌ።
የኮሚሽኑን ተግባራት በሪፖርት ሇማቅረብ ሇኮሚሽኑ ጥናት የሚረዲ መረጃ ሇማቅረብ የተጠየቁ
የመምሪያ ሃሊፊዎች አስፈሊጊ የሆነ ጥረት ስሇማዴረጋቸው ማረጋገጥ አሇባቸው።
ሇአዱሱ ኮሚሽን የሚሆኑ አስራ ሁሇት ኮሚሽነሮች በምክር ቤት ገዥው ሲመረጡ በዚህ ሊይ የሚካተ:
 የሙለ ቀን ሉቀመንበር፣
 የፈረቃ ጊዜ ምክትሌ ሉቀምንበር;
 ሇየት ያሇ ችልታና ሌምዴ ያሊቸው ስምንት የትርፍ ጊዜ ኮሚሽነሮች;
 የፈረቃ ጊዜ የወጣት ተወካይ፣ እና
 በእኔ የተወሰነ የማህበረሰብ ዴርጅት የፈረቃ ጊዜ ተወካይ።
አዱሱ ኮሚሽን ከመንግሥት መምሪያዎችና ከኮሚሽን ሉቀመንበር ተጽእኖ ነጻ ሲሆን ታዱያ ሰራተኛ
ሇመቅጠርና ኮንትራት ሇማካሄዴ ስሌጣን አሇው። ሰራተኛ የሚቀጠረው እንዯ የህዝብ አገሌጋይ ስሇሆነ
ታዱያ በቪክቶሪያ ህዝባዊ የህግ ስነ-ምግባር መሰረት ነው።
ክሌሊዊ የመማክርት ኮሚቴዎች
ሇአስተዲዯር ግዛት የሚሆን ስምንት የክሌሊዊ መማክርት ኮሚቴዎች እንዱመሰረት በህግ ማሻሻያ ጥያቄ
ይቀርባሌ። እነዚህ ኮሚቴዎች ከአካባቢ የተሇያየ ማህበረሰባት ጋር በቅርበት እንዯሚሰራና ታዱያ
ሇኮሚሽን ተግባራት ስሇሚጠቅሙ ጉዲዮች ማሇት የክሌሊዊ ሰፈራና አገሌግልት አቅርቦት መረጃን
ሇማስተሊሇፍ ይጠቅማለ።
ስምንት የትርፍ ጊዜ ኮሚሽነሮች እያንዲንዲቸው የክሌሊዊ መማክርት ኮሚቴን በመምራት፣ በክሌሊዊ
መንግሥት የተሇያየ ማህበራት ሇሚያጋጥማቸው ጉዲዮች ማሇት ስሇመንግሥት አገሌግልትና የሰፈራ
ዴጋፍን ያካተተ በራሳቸው እውቀትና ችልታ በመመራት ሇችግሮች መፍትሄ ያቀርባለ።
በህግ ማሻሻያ ጥያቄው ውስጥ ሊሌተጠቀሰ የክሌሊዊ መማክርት ኮሚቴዎች ብዛት ያሇው ተግባራትን
ሲያካትት ይህም:
 አንዯኛ፤ በአካባቢው ማህበረሰብ አባሊት እውቀትና ችልታ መሰረት፤ በመንግሥት አገሌግልትና
የሰፈራ ዴጋፍ አቅርቦትና እንቅስቃሴ ያተኮረ በክሌሊዊ የተሇያየ ህዝብ በኩሌ ሉሚነሳ ጉዲይና
እዴልች መሰረት በማዴረግ የክሌሊዊ መማክርት ኮሚቴዎች ሇኮሚሽኑ ምክር ያቀርባለ።
 ሁሇተኛ፤ በቪክቶሪያ ብቅብቅ ሇሚለ የሥራ መስኮች አዱስ ሇመጡ ማይግራንትስ እንዱያውቁ
ሇመርዲት ኮሚቴዎች ከአካባቢ ንግዴ አውታሮች፣ ቀጣሪዎችና የአስተዲዯር ግዛት ንግዴ ሌማት
ባሇስሌጣኖች ጋር በመሆን ይሠራለ።
 ሶስተኛ፤ ኮሚቴዎች ጠቃሚ የሆኑ የክሌሊዊ ስብሰባዎች ያቀርባሌ፤ እንዱሁም ሇቪክቶሪያ የሚጠቅም
ሇመምረጥ የተሇያዩ ባህልችና ሃይማኖቶች እንዱከበር እዴልች በማቅረብ ሇማህበራዊ ውሕዯትና
መጣጣም ያበረታታሌ።
ሇመንግሥት መምሪያዎች የሪፖርት አስፈሊጊነት
በህግ ማሻሻያ ጥያቄ መሰረት፤ እንዯ ሃሊፊ ሚኒስተር መሆኔ መጠን እንዳት መምሪያው እንዯተሻሻሇ
ወይም የቪክቶሪያ መዴብሇ ባህሊዊ ማህበረሰብ ዴጋፍ እንዲገኘ በእያንዲንደ የፋይናንስ ዓመት
የመንግሥት መምሪያዎች ሇእኔ ሪፖርት ማዴረግ አሇባቸው። ይህ ቀዯም ብል በነበረው የቪክቶሪያ
መዴብሇ ባህሊዊ አንቀጽ ህግ 2004 ዓ.ም/Multicultural Victoria Act 2004 የነበረ ግዳታ ነው።
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የመዴብሇ ባህሊዊነት መሰረታዊ መመሪያዎች
መንግሥት ጠንካራና አንዴነት ያሇው ሕብረተሰብ ሇማነጽ የአውስትራሉያ ዜግነት መነሻ ሲሆን፤ ታዱያ
ግሇሰቦች እርስ በርስ እንዯሚማሩና አብሮ በጋር በበሇጠ ውሕዯት ያሇውና የተጣጣመ ሕብረተሰብ
ሇማነጽ ይረዲሌ። በህግ ማሻሻያ ጥያቄው ሊይ የዜግነት ጽንሰ ሀሳብ ሇመዯበኛ የአውስትራሉያ ዜግነት
ብቻ የተወሰነ ሳይሆን፤ ነገር ግን በመዴብሇ ባህሊዊ ሕብረተሰብ ውስጥ ሊለ ሰዎች በሞሊ ስሇሚኖራቸው
መብቶችና ሃሊፊነቶች ይጠቅሳሌ። የዜግነት ሀሳብ በሃገራችን ሊሇ የተሇያየ ሕብረተሰብ በጋራ ሃሊፊነትን
ወስዯው በአንዴነት ሲያጠናክር፣ እንዱሁም የቀረበው ሀሳብ በዱሚክራቲክ ተቋማት፣ ህጎች፣ ሌምዴና
‘አግባብ አካሄዴን’ ያሟሊሌ።
ሇአውስትራሉያና ሇማህበረሰብ አገሌግልት እንዱሁም ቪክቶሪያ ሇተሇያየ ሁኔታ ባሇሀብት እንዯመሆኗ
መጠን ታዱያ በመዴብሇ ባህሊዊ መሰረታዊ መመሪያዎች ሊይ የዜግነት፣ ሌምዴና የጋራ ሃሊፊነት
መመሪያን እንዱያካትት የህግ ማሻሻያ ጥያቄው ሀሳብ ያቀርባሌ። እንዱሁም ፓርሊመንት የዜግነትንና
መሇያየት/diversity በመዴብሇ ባህሊዊነት ጽንሰ ሀሳብ ስሇመዯገፉ፣ የህግ ማሻሻያ ጥያቄው ያቀርባሌ።
በዚህ ሊይ የሚካተት መከባበርን፣ መረዲዲትን፣ የመሇያየትን/diversity እና ቅርስን ማጠናከርና አቅም
ሊሊቸው እንዱሳተፉ እዴለን መክፈት ይሆናሌ። ሕብረተሰቡ ብዙ ያካተተና ተስማሚ እንዯሆነ
ሇማስመሰሌ የመዴብሇ ባህሊዊ መሰረታዊ መመሪያ ይረዲሌ።
ማጠቃሇያ
በቪክቶሪያ የመንግሥት አገሌግልቶች እያዯገ ሊሇው መዴብሇ ባህሊዊ ሕብረተሰባችን ፍሊጎት
ስሇማሟሊቱ ሇማረጋገጥ የቪክቶሪያ አዱሱ መዴብሇ ባህሊዊ የህግ ማሻሻያ ጥያቄ 2011 ዓ.ም/
Multicultural Victoria Bill 2011 ስሇሚረዲ ታዱያ ብዛት ያሇው የማህበረሰባችን ዴምጽ በበሇጠ
ተዯማጭነት አሇው።
በመዴብሇ ባህሊዊነትና ዜግነት ስሇሚኖር የቪክቶሪያን አመሇካከት የህግ ማሻሻያ ጥያቄው ያጠናክራሌ፣
እንዱሁም ጠንካራና አንዴነት ያሇው ሕብረተሰብ ሇማነጽ መሰረታዊ ሁኔታን ያቀርባሌ።
የህግ ማሻሻያ ጥያቄው ወዯ ምክር ቤት እንዱቀርብ አዯንቃሇሁ።
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