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2011 VICTORIA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK YASA TASARISI
TASARININ GENEL İLKELERİ ÜZERİNDE TARTIŞMA
SAYIN. NICHOLAS KOTSIRAS, MİLLETVEKİLİ
Bu Yasa Tasarısını genel ilkelerinin tartışılması için teklif ediyorum.
Hükümet, çokkültürlü bir Victoria konusunda kararlı olup, çokkültürlülük konularında
Victoria‟nın tüm ülkede öncülük etmeyi sürdürmesini sağlayacak programları yaşama
geçirecektir. 2011 Victoria Çokkültürlülük Yasa Tasarısı (Multicultural Victoria Bill 2011),
mevcut Victoria Çokkültürlülük Komisyonu (Victorian Multicultural Commission) yerine
daha bağımsız ve güçlendirilmiş yasal yetkiye sahip bir kurum oluşturulmasıyla bu
yükümlülüğün önemli bir bölümünü yerine getirecektir.
Komisyon, Hükümetin çokkültürlülük işleriyle ilgili temel danışma organı olup, Victoria
toplumu ile Victoria Hükümeti arasında bir iletişim kanalı görevi görür. Komisyonun,
Victoria‟nın kültür, din, ırk ve dil açısından çeşitlilik gösteren toplumlarının en önde gelen
sesi olarak son derece önemli olduğuna inanıyorum. Yasa Tasarısında bu kavram “çeşitlilik”
terimi ile tanımlanmaktadır .
Yasa Tasarısına Genel Bakış
Yasa Tasarısı, Hükümetin, Victoria Çokkültürlülük Komisyonu dahil çokkültürlülük işleri
portfolyosunun yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi ile ilgili kararlılığını
göstermektedir. Yasa Tasarısı bu amacını üç şekilde gerçekleştirecektir:
 Birincisi, Yasa Tasarısı kapsamında yeni bir yasal organ oluşturularak Komisyonun
bağımsızlığı artırılacaktır. Bu yeni yasal organ Victoria Çokkültürlülük Komisyonu adını
koruyacak ancak toplumumuzu güçlendirmeye odaklanacaktır. Bu Komisyonun
bağımsızlığı, Komisyonun hedefleriyle ile ilgili tüm toplumu etkileyen konularda
araştırma yürütmesi, Bakana doğrudan rapor vermesi ya da öneride bulunması için
sağlanan yeni bir yetki gücüyle artmaktadır. Bu konular Bölgesel Danışma Konseyleri
(Regional Advisory Councils) ya da diğer toplum danışma toplantıları aracılığıyla
belirlenebilir veya kamu hizmetleri, yerleşim desteği ve çokkültürlü toplumlara yönelik
hizmetler sunumunun yeterliliğiyle ilgili olabilir.
 İkincisi, Yasa Tasarısı Bölgesel Danışma Konseyleri aracılığıyla Hükümet ile Victoria‟nın
çokkültürlü toplumları arasında güçlü bir bağ yaratacaktır.
 Üçüncüsü, Yasa Tasarısı özel bir madde ile çokkültürlülük alanında tüm kamu
kuruluşlarının eşgüdüm içinde ortak çalışmasını onaylamaktadır.
İlave olarak, Victoria Çokkültürlülük Yasa Tasarısı aşağıda belirtilenleri sağlayarak önceki
2004 Victoria Çokkültürlülük Yasası’nın (Multicultural Victoria Act 2004) yerine geçecektir:
 Çokkültürlülük ilkelerinin yenilenmesi;
 Yeni komisyonun amaç ve işlevlerinin artırılması; ve
 Bakanlıkların çokkültürlülükle ilgili çalışma raporu hazırlama gerekliliğinin sürdürülmesi.
Victoria Çokkültürlülük Komisyonu
Daha bağımsız bir Victoria Çokkültürlülük Komisyonu oluşturulması Hükümet ile
Victoria‟nın çokkültürlü toplumları arasında daha güçlü bağlar yaratacaktır.
Victorialılara yardım sağlamaya odaklanacak olan yeni Komisyonun Hükümete dürüst,
tarafsız ve içten tavsiyelerde bulunacağını umuyorum.
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Komisyonun bağımsızlığı, Komisyonun, tüm toplumu etkileyen konularda ve çokkültürlü
toplumlara yönelik olanaklarda doğrudan sorumlu Bakan olarak bana tavsiye ve önerilerde
bulunmasını sağlayacak yeni yasal düzenlemelerle gerçekleştirilecektir.
Yeni Komisyonun, araştırma, danışma ve sorumlu Bakan olarak bana rapor vermeyle ilgili ek
yükümlülükleri olacaktır. Bu faaliyetler ya Komisyon tarafından başlatılabilecek ya da
tarafımdan talep edilebilecektir.
Komisyonun raporlama işlevini kolaylaştırmak amacıyla, Komisyonun bilgi için başvurduğu
Bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinin, Komisyonun araştırma
çalışmalarını yürütmesinde yardımcı olmak için her türlü uygun çabanın gösterilmesini
sağlamaları gerekmektedir.
Yeni Komisyona Vali tarafından on iki üye atanacaktır. Bu üyelikler aşağıdakileri
kapsamaktadır:






Bir tam zamanlı Başkan;
Bir yarım zamanlı Başkan Yardımcısı;
Belirli beceri ve uzmanlık sahibi sekiz yarım zamanlı Komisyon Üyesi;
Bir yarım zamanlı gençlik temsilcisi; ve
Tarafımdan belirlenecek bir yarım zamanlı toplum kuruluş temsilcisi.

Bu yeni Komisyon, Bakanlık ve Kamu kurumlarından bağımsız olacak ve Komisyon Başkanı
personel isdihdam etme ve sözleşmeleri imzalama yetkisine sahip olacaktır. İşe alınan
personel kamu çalışanı olarak isdihdam edilecek ve Victoria Kamu Sektörü Davranış
Kuralları Yönetmeliği‟ne (Victorian Public Sector Code of Conduct) tabi olacaktır.
Bölgesel Danışma Konseyleri (Regional Advisory Councils)
Bu Yasa Tasarısı, Eyaletin çeşitli bölgelerinde sekiz Bölgesel Danışma Konseyi
oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu Konseyler yerel çokkültürlü toplumlarla yakın işbirliği
içinde çalışacaklar ve bölgesel yerleşim ve hizmet sunumu dahil Komisyonun faaliyet
alanıyla ilgili konularda önemli bir bilgi kanalı olarak işlev göreceklerdir.
Sekiz yarım zamanlı Komisyon Üyesinin her biri bir Bölgesel Danışma Konseyinin başkanı
olacaktır. Bu yapı onlara, Kamu hizmetlerinin ve yerleşim desteğinin verimliliği ve
erişilebilirliği konularında tavsiyeleri de kapsayacak şekilde, hükümete çokkültürlü
toplumların karşı karşıya geldikleri bölgesel sorunlara ilişkin doğrudan bir kanal sağlamada
bölgesel bilgileri ve becerilerini kullanmalarına olanak sağlayacaktır.
Yasa tasarısında, özellikle belirtilmemesine karşın, Bölgesel Danışma Konseylerinin aşağıda
belirtilenleri de içeren çeşitli yükümlülükleri olacaktır:
 Birincisi, Bölgesel Danışma Konseyleri, yerel toplum üyelerinin bilgi ve becerilerinden,
Kamu hizmetleri ve yerleşim desteğinin verimliliği ve erişilebilirliğine odaklaşarak
bölgesel çokkültürlü gruplarca ortaya konan sorunlar ve olanaklara ilişkin olarak
Komisyona tavsiye sağlamak amacıyla yararlanacaklardır.
 İkincisi, Konseyler ortaya çıkan yeni iş alanlarının belirlenmesinde yardımcı olmak ve
Victoria kırsalının yeni gelen göçmenlerce yerleşim yeri olarak tercih edilmesini
desteklemek için yerel işletmeler, işverenler ve Kamu iş geliştirme görevlileri ile birlikte
çalışacaklardır.
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Üçüncüsü, Konseyler ilgili bölgesel forumlara ev sahipliği yapacak, farklı kültürlerin ve
dinlerin Victoria‟ya katkılarını kutlamak için olanakları belirleyecek ve sosyal bütünlük
ve uyumu özendireceklerdir.

Bakanlıklar için raporlama yükümlülüğü
Önerilen bu Yasa Tasarısı kapsamında, Bakanlıkların, her mali yılda Victoria‟nın çokkültürlü
toplumunu nasıl teşvik ettikleri ya da başkaca nasıl desteklediklerine ilişkin sorumlu Bakan
olarak bana çalışma raporu sunmaları gerekmektedir. Bu gereklilik önceki 2004 Victoria
Çokkültürlülük Yasası’nda (Multicultural Victoria Act 2004) yer verilen yükümlülüklerle
tutarlılık göstermektedir.
Çokkültürlülüğün İlkeleri
Hükümet, Avustralya vatandaşlığını, bireylerin birbirlerinden öğrendikleri ve birlikte daha
kapsayıcı ve uyumlu bir toplum oluşturmak amacıyla yardımcı oldukları güçlü ve birleşik bir
toplum yarattıkları zemin olarak görmektedir. Yasa Tasarısında vatandaşlık kavramı resmi
anlamda Avustralya vatandaşlığı ile sınırlı değildir, ancak bunun yerine çokkültürlü bir
toplum içinde tüm bireylerin hak ve sorumluluklarına işaret etmektedir. Vatandaşlık kavramı
çeşitlilik gösteren toplumumuzu, ulusumuza ve onun demokratik kurumlarına, yasalarına,
değerlerine ve „fırsat eşitliği‟ kavramına ilişkin ortak bir yükümlülük çerçevesinde
bütünleştirmektedir.
Yasa Tasarısı, çokkültürlülük ilkelerini, vatandaşlık ilkelerini, Avustralya ve toplum
hizmetine ilişkin ortak bir yükümlülük üstlenme değerlerini kapsamak ve çeşitliliği
Victoria‟nın bir zenginliği olarak onaylamak için yenilemektedir. Yasa ayrıca karşılıklı saygı
ve anlayışı, çeşitliliği ve geçmişin mirasını desteklemeyi, olanaklara erişimi ve toplumsal
katılımı kapsayan çokkültürlülük ilkelerini onaylayarak, Parlamentonun vatandaşlık ve
çeşitlilik kavramlarını desteklemesini sağlayacaktır. Çokkültürlülük ilkeleri daha kapsayıcı ve
uyumlu bir toplumun oluşmasında yardımcı olacaktır.
Sonuçlar
Yeni 2011 Victoria Çokkültürlülük Yasa Tasarısı, Victoria Hükümeti‟nin hizmetlerinin
giderek artan çokkültürlü toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamasında ve çeşitlilik gösteren
toplumumuzun sesinin daha iyi duyulmasının sağlanmasında yardımcı olacaktır.
Bu Yasa Tasarısı Victoria‟nın çokkültürlülük ve vatandaşlık konularına yaklaşımını
pekiştirecek ve güçlü ve birleşik bir toplumun inşasına zemin hazırlayacaktır.
Bu Yasa Tasarısını Parlamentoya öneriyorum.
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