Κάτοικος της Βικτώριας. Και
περήφανος γι’ αυτό.

Η Προσέγγισή μας
Η εκστρατεία μας κοινωνικής συνοχής «Κάτοικος
της Βικτώριας. Και περήφανος γι’ αυτό.»
επιβεβαιώνει τη συγκολλητική ουσία της συνοχής
της κοινωνίας μας – τις κοινές μας αξίες.
Περιέχει ιστορίες από πραγματικούς κατοίκους της Βικτώριας που ζουν κι
αναπνέουν αυτές τις αξίες κάθε ημέρα.
Αυτό δείχνει ότι όταν οι αξίες αυτές δεν είναι κοινές, η αρμονία της πολιτείας
μας καταρρέει. Και αποδεικνύει ότι η Βικτώρια δεν είναι απλά το μέρος που
ζούμε.
Είναι κάτι περισσότερο – ένα μέρος που με το να συνεισφέρετε και να ανήκετε,
είστε μέρος κάτι ιδιαίτερου.

Δήλωση Αξιών της
Βικτώριας
Οι Αξίες της Βικτώριας
Η Δήλωση Πολυπολιτισμικής Πολιτικής της Κυβέρνησης της Βικτώριας
υποστηρίζεται από τη Δήλωση Αξιών της Βικτώριας, ένα σύνολο κοινών αξιών
που επιβεβαιώνουν αυτό που αναμένουμε από τους εαυτούς μας, και αυτό που
κάθε κάτοικος της Βικτώριας πρέπει να αναμένει ο ένας από τον άλλο.
Αυτές οι αξίες δεν είναι διαπραγματεύσιμες.
Είτε στο σπίτι, στην εργασία, στην κοινότητα είτε όταν κάνουμε εθελοντική
εργασία, αυτές είναι οι αξίες που καθιστούν τη Βικτώρια ένα σπουδαίο μέρος
να ζει κάποιος – κι ένα μέρος που όλοι μπορούμε να είμαστε υπερήφανο γι’
αυτό.

Η Δήλωση Πολυπολιτισμικής
Πολιτικής της Κυβέρνησης
της Βικτώριας υποστηρίζεται
από τη Δήλωση Αξιών της
Βικτώριας, ένα σύνολο κοινών
αξιών που επιβεβαιώνουν αυτό
που αναμένουμε από τους
εαυτούς μας, και αυτό που
κάθε κάτοικος της Βικτώριας
πρέπει να αναμένει ο ένας από
τον άλλο.

1. Ένας νόμος για όλους
Όλοι οι κάτοικοι της Βικτώριας έχουν
τα ίδια νομικά δικαιώματα, ευθύνες και
προστασίες.

2. Οι διακρίσεις δεν είναι
ποτέ αποδεκτές
Το κάθε άτομο έχει την ευθύνη να προάγει
την ενσωμάτωση και τη συμμετοχή στους
χώρους εργασίας και την κοινότητα,
και να απορρίπτει τον αποκλεισμό, το
ρατσισμό και όλες τις μορφές βίας.

3. Η ελευθερία να είστε ο
εαυτός σας
Το κάθε άτομο είναι ελεύθερο να είναι ο
εαυτός του και να αισθάνεται ασφαλές να
είναι αληθινό με τον εαυτό του.

4. Μια δίκαια ευκαιρία για
όλους
Σε κάθε κάτοικο της Βικτώριας θα πρέπει
να δίνεται η υποστήριξη που χρειάζεται
για να απολαύσει τον τρόπο ζωής της
Βικτώριας.

5. Εξαρτάται από όλους
μας να συμβάλουμε σε μια
Βικτώρια που μπορούμε να
είμαστε υπερήφανοι
Όλοι θέλουμε παρόμοια πράγματα - την
ευκαιρία να αναπτυχθούμε, να
αναγνωρίζονται οι επιτυχίες μας, καθώς
και οι οικογένειές μας και τα αγαπημένα
μας πρόσωπα να είναι ασφαλή και
ευτυχισμένα.

vicandproudofit

Πρωτοβουλίες Πολιτικής
Ακριβώς όπως η Δήλωση Αξιών
της Βικτώριας καθιστά σαφή τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
όλοι μας έχουμε από κοινού, έτσι
κι η Κυβέρνηση έχει επίσης ρόλο
στην οικοδόμηση μιας δίκαιης και
αρμονικής Βικτώριας.
Η πολιτική περιλαμβάνει μια σειρά από
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν να
ενθαρρύνουν όλους τους κατοίκους
της Βικτώριας να συνεισφέρουν και να
ανήκουν.
• $15 εκατ. για βοήθεια στους
νεοαφιχθέντες για να μάθουν αγγλικά
και να βρουν μια θέση εργασίας.
• Ταμείο Πολυπολιτισμικού
Αθλητισμού $4 εκατ., έτσι ώστε
κάθε κάτοικος της Βικτώριας να έχει
την ευκαιρία να είναι ένα μέρος της
αθλητικής μας πολιτείας.
• Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα
που διασφαλίζει ότι όλοι οι κάτοικοι
της Βικτώριας έχουν επίγνωση των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων
τους βάσει του νόμου.
• Ψηφιακή παιδεία και πρωτοβουλίες
πολιτών για να βοηθούμε τους νέους
να αναγνωρίζουν όταν χειραγωγούνται
online ή αντιμετωπίζουν εξτρεμισμό
στο διαδίκτυο.
• Πρωτοβουλίες του Δικαιώματος
Συζήτησης για την προώθηση της
πολιτισμένης συζήτησης.
• Εξυπνότερες Προσλήψεις για
τη μείωση και την πρόληψη της
ασυνείδητης προκατάληψης στον
εργασιακό χώρο.

Συναντήστε
υπερήφανους κατοίκους
της Βικτώριας και
μοιραστείτε την ιστορία
σας
Το proud.vic.gov.au παρουσιάζει
κατοίκους της καθημερινής ζωής στη
Βικτώρια που λένε τις ιστορίες τους
συμβολής και που ανήκουν σ’ αυτή.
Μάθετε περισσότερα στο
www.proud.vic.gov.au

