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ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ 2011
ΟΜΙΛΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΑΝΑΓΝΩΗ
Ο ΑΞΙΟΣΙΜΟ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΣΙΡΑ, ΒΟΤΛΔΤΣΗ
Υπνβάισ πξόηαζε γηα λα αλαγλσζηεί απηό ην Ννκνζρέδην γηα δεύηεξε θνξά.
Η Κπβέξλεζε έρεη δεζκεπζεί ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή Βηθηώξηα θαη ζα εθαξκόζεη
πξσηνβνπιίεο πνπ ζα δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηε Βηθηώξηα λα ζπλερίζεη λα πξσηνπνξεί ηεο
ππόινηπεο ρώξαο ζηα πνιππνιηηηζκηθά ζέκαηα. Τν Ννκνζρέδην Πνιππνιηηηζκηθήο Βηθηώξηαο
2011 ζα πινπνηήζεη έλα ζεκαληηθό ηκήκα απηήο ηεο δέζκεπζεο κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
ηξέρνπζαο Δπηηξνπήο Πνιππνιηηηζκνύ Βηθηώξηαο κε έλαλ πην ηζρπξό θαη πην αλεμάξηεην
δεκόζην θνξέα.
Η Δπηηξνπή απνηειεί ην θύξην γλσκνδνηηθό ζώκα ηεο Κπβέξλεζεο επί ησλ
πνιππνιηηηζκηθώλ ζεκάησλ θαη ελεξγεί σο ν ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ ηεο βηθησξηαλήο
θνηλόηεηαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο Βηθηώξηαο. Πηζηεύσ όηη είλαη δσηηθό, θαηαξράο θαη
πξσηίζησο, ε Δπηηξνπή λα απνηειεί κηα θσλή γηα ηηο πνιηηηζκηθά, ζξεζθεπηηθά, θπιεηηθά θαη
γισζζηθά πνηθηιόκνξθεο θνηλόηεηεο ηεο Βηθηώξηαο. Σην Ννκνζρέδην, απηή ε έλλνηα
εκπεξηέρεηαη ζηνλ όξν «πνιπκνξθία».
ύνουη ηοσ Νομοζτεδίοσ
Τν Ννκνζρέδην πινπνηεί ηε δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζεο ζηελ αλαδηνξγάλσζε θαη
ελδπλάκσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνιππνιηηηζκηθώλ ππνζέζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
Δπηηξνπήο Πνιππνιηηηζκνύ Βηθηώξηαο. Τν Ννκνζρέδην ζα επηηύρεη απηόλ ηνλ αληηθεηκεληθό
ζθνπό κε ηξεηο ηξόπνπο:
 Πξώηνλ, ην Ννκνζρέδην ζα απμήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Δπηηξνπήο κε ηελ ίδξπζε ελόο
λένπ δεκόζηνπ θνξέα. Ο λένο δεκόζηνο θνξέαο ζα δηαηεξήζεη ην όλνκα ηεο Δπηηξνπήο
Πνιππνιηηηζκνύ Βηθηώξηαο, αιιά ζα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο
θνηλόηεηάο καο. Η αλεμαξηεζία ηεο Δπηηξνπήο ζα απμεζεί έρνληαο λέεο αξκνδηόηεηεο γηα
έξεπλα θαη αλαθνξά θαη άκεζε παξνρή ζπκβνπιώλ ζηνλ Υπνπξγό γηα ζπζηεκηθά ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο ηεο Δπηηξνπήο. Απηά ηα ζέκαηα κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηνύλ από ηα Πεξηθεξεηαθά Γλσκνδνηηθά Σπκβνύιηα ή κέζσ άιισλ
θνηλνηηθώλ δηαβνπιεύζεσλ, ή κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ επάξθεηα ησλ θξαηηθώλ
ππεξεζηώλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηηο
κεηαλαζηεπηηθέο θνηλόηεηεο.
 Γεύηεξνλ, ην Ννκνζρέδην ζα δεκηνπξγήζεη ηζρπξόηεξεο δηαζπλδέζεηο κεηαμύ ηεο
Κπβέξλεζεο θαη ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ θνηλνηήησλ κέζσ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ
Γλσκνδνηηθώλ Σπκβνπιίσλ.
 Τξίηνλ, ην Ννκνζρέδην αλαγλσξίδεη ηελ νιηθή θπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ
πνιππνιηηηζκό κέζσ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ.
Δπηπιένλ, ην Ννκνζρέδην Πνιππνιηηηζκηθήο Βηθηώξηαο 2011 αληηθαζηζηά ηνλ Νόμο
Πολσπολιτισμού Βικτώριας 2004, κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:
 ηελ αλαλέσζε ησλ αξρώλ ηνπ πνιππνιηηηζκνύ,
 ηελ ελδπλάκσζε ησλ λέσλ αληηθεηκεληθώλ ζθνπώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο, θαη
 ηε ζπλέρηζε ησλ απαηηήζεσλ ππνβνιήο εθζέζεσλ από ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο
ζρεηηθά κε ηνλ πνιππνιηηηζκό.
Δπιηροπή Πολσπολιηιζμού Βικηώριας
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Η ίδξπζε κηαο πην αλεμάξηεηεο Δπηηξνπήο Πνιππνιηηηζκνύ Βηθηώξηαο ζα δεκηνπξγήζεη
ηζρπξόηεξεο δηαζπλδέζεηο κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ θνηλνηήησλ ηεο
Βηθηώξηαο.
Η λέα Δπηηξνπή ζα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο
Βηθηώξηαο θαη αλακέλσ όηη ζα παξέρεη εηιηθξηλείο θαη ακεξόιεπηεο ζπκβνπιέο πξνο ηελ
Κπβέξλεζε.
Η αλεμαξηεζία ηεο Δπηηξνπήο ζα επηηεπρζεί κέζσ λέσλ λνκνζεηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ
ξπζκίζεσλ πνπ ζα ηεο δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα λα γλσκνδνηεί απεπζείαο ζε εκέλα, σο ν
αξκόδηνο Υπνπξγόο, γηα ζπζηεκηθά ζέκαηα θαη επθαηξίεο γηα ηηο κεηαλαζηεπηηθέο θνηλόηεηεο.
Η λέα Δπηηξνπή ζα έρεη ην επηπξόζζεην θαζήθνλ δηεμαγσγήο εξεπλώλ, παξνρήο ζπκβνπιώλ
θαη αλαθνξώλ ζε εκέλα, σο ν αξκόδηνο Υπνπξγόο. Απηά ηα θαζήθνληα κπνξνύλ είηε λα
μεθηλήζνπλ από ηελ Δπηηξνπή ή λα δεηεζνύλ από εκέλα.
Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ θαζεθόλησλ παξνρήο αλαθνξώλ ηεο Δπηηξνπήο, νη Πξντζηάκελνη
ησλ Υπνπξγείσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη ε Δπηηξνπή γηα ηελ ιήςε πιεξνθνξηώλ πξέπεη
λα δηαζθαιίζνπλ όηη γίλεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα βνεζήζνπλ ηελ Δπηηξνπή ζηε
δηεμαγσγή ησλ εξεπλώλ ηεο.
Θα δηνξηζηνύλ δώδεθα Δπίηξνπνη από ηνλ Κπβεξλήηε ηεο Πνιηηείαο ζηε λέα Δπηηξνπή,
πεξηιακβαλνκέλσλ:
 ελόο Πξνέδξνπ νιηθήο απαζρόιεζεο,
 ελόο Αληηπξνέδξνπ κεξηθήο απαζρόιεζεο,
 νθηώ Δπηηξόπσλ κεξηθήο απαζρόιεζεο κε ζπγθεθξηκέλα πξνζόληα θαη πείξα,
 ελόο εθπξνζώπνπ λέσλ κεξηθήο απαζρόιεζεο, θαη
 ελόο εθπξνζώπνπ από θνηλνηηθό νξγαληζκό κεξηθήο απαζρόιεζεο πνπ ζα θαζνξηζηεί από
εκέλα.
Η λέα Δπηηξνπή ζα είλαη αλεμάξηεηε ησλ ππνπξγείσλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ν Πξόεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο ζα έρεη ηελ αξκνδηόηεηα λα απαζρνιεί πξνζσπηθό θαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο
έξγνπ. Τν πξνζσπηθό ζα απαζρνιείηαη σο δεκόζηνη ππάιιεινη θαη ζα ππόθεηληαη ζηνλ
Κώδηθα Γενληνινγίαο Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ Βηθηώξηαο.
Περιθερειακά Γνφμοδοηικά σμβούλια
Τν Ννκνζρέδην πξνβιέπεη όηη ζα ηδξπζνύλ νθηώ Πεξηθεξεηαθά Γλσκνδνηηθά Σπκβνύιηα γηα
ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Πνιηηείαο. Τα Σπκβνύιηα ζα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηηο ηνπηθέο
κεηαλαζηεπηηθέο θνηλόηεηεο θαη ζα ιεηηνπξγνύλ σο ζεκαληηθνί ζύλδεζκνη παξνρήο
πιεξνθνξηώλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δπηηξνπήο
πεξηιακβαλνκέλσλ εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηθέξεηα θαη παξνρήο ππεξεζηώλ.
Ο θάζε έλαο από ηνπο νθηώ Δπηηξόπνπο κεξηθήο απαζρόιεζεο ζα πξνεδξεύεη ελόο
Πεξηθεξεηαθνύ Γλσκνδνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, επηηξέπνληάο ηνπο λα εθκεηαιιεύνληαη ηηο
ηνπηθέο γλώζεηο θαη πξνζόληα γηα λα παξέρνπλ κηα απεπζείαο ζύλδεζε κε ηελ Κπβέξλεζε γηα
πεξηθεξεηαθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλαζηεπηηθέο θνηλόηεηεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ γλσκνδόηεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη πξνζβαηόηεηα ησλ
θξαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εγθαηάζηαζεο.
Δλώ δελ δηεπθξηλίδεηαη ζην Ννκνζρέδην, πξνηίζεηαη όηη ηα Πεξηθεξεηαθά Γλσκνδνηηθά
Σπκβνύιηα ζα έρνπλ αξθεηέο αξκνδηόηεηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ:
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Πξώηνλ, ηα Πεξηθεξεηαθά Γλσκνδνηηθά Σπκβνύιηα ζα εθκεηαιιεύνληαη ηηο γλώζεηο θαη
ηα πξνζόληα ηνπηθώλ θνηλνηηθώλ κειώλ γηα λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζηελ Δπηηξνπή γηα
πξνβιήκαηα θαη επθαηξίεο πνπ εθθξάζηεθαλ από πεξηθεξεηαθέο κεηαλαζηεπηηθέο
θνηλόηεηεο, κε έκθαζε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη πξνζβαηόηεηα ησλ θξαηηθώλ
ππεξεζηώλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εγθαηάζηαζεο.
Γεύηεξνλ, ηα Σπκβνύιηα ζα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, εξγνδόηεο θαη
ππάιιεινπο αλάπηπμεο πνιηηεηαθώλ επηρεηξήζεσλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό
αλεξρόκελσλ επθαηξηώλ απαζρόιεζεο θαη πξναγσγήο ηεο πεξηθεξεηαθήο Βηθηώξηαο σο
πξννξηζκόο επηινγήο γηα λεναθηρζέληεο κεηαλάζηεο.
Τξίηνλ, ηα Σπκβνύιηα ζα δηεμάγνπλ ζρεηηθέο πεξηθεξεηαθέο δεκόζηεο ζπλαληήζεηο θαη ζα
εληνπίδνπλ επθαηξίεο γηα λα ηηκάηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζκώλ θαη
ζξεζθεηώλ ζηε Βηθηώξηα θαη λα ελζαξξύλνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη αξκνλία.

Απαιηήζεις σποβολής εκθέζεφν για ηις Κσβερνηηικές Τπηρεζίες
Βάζεη ηνπ Ννκνζρεδίνπ, ζα απαηηείηαη από ηηο Κπβεξλεηηθέο Υπεξεζίεο λα αλαθέξνπλ ζε
εκέλα, σο ν αξκόδηνο Υπνπξγόο, θάζε νηθνλνκηθό έηνο, ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο
νπνίνπο ε Υπεξεζία πξνώζεζε ή δηαθνξεηηθά ππνζηήξημε ηελ πνιππνιηηηζκηθή θνηλόηεηα
ηεο Βηθηώξηαο. Απηό είλαη ζπλεπέο κε ηελ ππνρξέσζε πνπ είραλ βάζεη ηνπ πξνεγνύκελνπ
Νόμοσ Πολσπολιτισμού Βικτώριας 2004.
Αρτές ηοσ Πολσπολιηιζμού
Η Κπβέξλεζε ζεσξεί ηελ απζηξαιηαλή ππεθνόηεηα σο βάζε επί ηεο νπνίαο αλνηθνδνκείηαη
κηα ηζρπξή θαη ελσκέλε θνηλσλία, όπνπ νη άλζξσπνη καζαίλνπλ ν έλαο απ’ ηνλ άιιν θαη καδί
βνεζνύλ ζηε ζθπξειάηεζε κηαο πην πεξηεθηηθήο θαη αξκνληθήο θνηλσλίαο. Η έλλνηα ηεο
ππεθνόηεηαο ζην Ννκνζρέδην δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ επίζεκε απζηξαιηαλή ππεθνόηεηα,
αιιά αληί απηήο αλαθέξεηαη ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ αλζξώπσλ ζε
κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Η έλλνηα ηεο ππεθνόηεηαο ελώλεη ηελ πνηθηιόκνξθε θνηλσλία
καο ζε κηα θνηλή δέζκεπζε πξνο ην έζλνο καο θαη ζηνπο δεκνθξαηηθνύο ηεο ζεζκνύο, λόκνπο,
αμίεο θαη ζηελ έλλνηα ησλ ‘ίζσλ επθαηξηώλ’ γηα όινπο.
Τν Ννκνζρέδην αλαλεώλεη ηηο αξρέο ηνπ πνιππνιηηηζκνύ γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο αξρέο ηεο
ππεθνόηεηαο, ηηο αμίεο γηα θνηλή δέζκεπζε πξνο ηελ Απζηξαιία θαη ηηο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο
θαη αλαγλώξηζε ηεο πνιπκνξθίαο σο πνιύηηκε πεγή γηα ηε Βηθηώξηα. Τν Ννκνζρέδην
πξνβιέπεη επίζεο όηη ε Βνπιή ζηεξίδεη ηηο έλλνηεο ηεο ππεθνόηεηαο θαη πνιπκνξθίαο
αλαγλσξίδνληαο ηηο αξρέο ηνπ πνιππνιηηηζκνύ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ακνηβαίν
ζεβαζκό θαη θαηαλόεζε, ηελ πξναγσγή ηεο πνιπκνξθίαο θαη θιεξνλνκηάο θαη πξόζβαζε ζε
επθαηξίεο θαη ζπκκεηνρή. Οη αξρέο ηνπ πνιππνιηηηζκνύ βνεζνύλ ζηε ζθπξειάηεζε κηαο πην
πεξηεθηηθήο θαη αξκνληθήο θνηλσλίαο.
Δπίλογος
Τν λέν Ννκνζρέδην Πνιππνιηηηζκηθήο Βηθηώξηαο 2011 ζα βνεζήζεη λα δηαζθαιίζεη όηη νη
ππεξεζίεο ηεο Κπβέξλεζεο Βηθηώξηαο ζα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο όιν θαη πεξηζζόηεξν
πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο καο θαη όηη ε θσλή ηεο πνηθηιόκνξθεο θνηλόηεηάο καο ζα
εηζαθνύεηαη θαιύηεξα.
Τν Ννκνζρέδην ελδπλακώλεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο Βηθηώξηαο πξνο ηνλ πνιππνιηηηζκό θαη ηελ
ππεθνόηεηα θαη παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ αλνηθνδόκεζε κηα ηζρπξήο θαη ελσκέλεο θνηλσλίαο.
Πξνηείλσ ηελ ςήθηζε ηνπ Ννκνζρεδίνπ από ηε Βνπιή.
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