Edificar sobre a Diversidade do Territ
Território
é o primeiro Programa Multicultural do
Território do Norte para os Territorianos
étnicos e emigrantes.
Isto resultou de um longo processo de consultas, que
incluiu um Documento de Consulta, formulários de
pesquisa, reuniões públicas, workshops e reuniões
com líderes e grupos comunitários.
Em todo o Território, as pessoas dão valor à nossa
rica história de diversidade cultural e linguística. A
nossa diversidade tem enriquecido a nossa sociedade
– economicamente, socialmente, culturalmente e
politicamente.

O COMPROMISSO DO GOVERNO PARA
COM O MULTICULTURALISMO
A visão do Governo do Território do Norte é de
uma sociedade forte e confiante. A nossa diversidade
cultural e linguística é uma importante vantagem
para alcançar esta visão.
Trata-se de ter uma sociedade abrangente onde
todos os Territorianos tenham uma oportunidade
– e responsabilidade – igual para contribuírem para a
vida no Território. Isto significa tratar as pessoas com
respeito, dignidade e sem discriminação.
O Governo afirma o seu compromisso para com o
multiculturalismo – uma sociedade multicultural que
dá valor à diversidade e promove a coesão, harmonia
e participação nas culturas uns dos outros.

PRINCÍPIOS
Edificar sobre a Diversidade do Territ
Território estabelece
os Princípios que orientarão o desenvolvimento de
directivas e programas que fortalecerão a diversidade
do Território.

1° Princípio: Valorizar a Diversidade
Os recursos e os conhecimentos culturais e
linguisticos dos Territorianos são valorizados como
sendo uma vantagem social e económica, e são
reconhecidos pelos benef
benefícios significativos que a
diversidade traz para o Território como um todo.

2° Princípio: Acesso Justo
Todos os Territorianos, independentemente da sua
origem, têm o direito ao acesso justo e equitativo
aos serviços e programas do governo, reconhecendo
ao mesmo tempo as necessidades diferentes que
surgem da diversidade cultural e linguística dos
Territorianos.

3° Princípio: Encorajar a Participação
Todos os Territorianos têm os mesmos direitos,
responsabilidades e oportunidades para participar
inteiramente no desenvolvimento do Território.

4° Princípio: Respeito Mútuo
A cultura, língua e religião (crenças espirituais) dos
Territorianos são respeitadas, dentro do contexto
da estrutura das leis da Austrália e do Território do
Norte e das nossas instituições sociais, políticas e
jurídicas.

PONDO O PROGRAMA EM PRÁTICA

Grupos consultivos

Edificar sobre a Diversidade do Territ
Território é um
documento ‘vivo’ que pode reflectir as necessidades,
prioridades e desafios em evolução. O Programa
inclui uma variedade de mecanismos para a por em
prática:

Os importantes grupos consultivos continuarão a ser
financiados. Além disso, será estabelecido um Grupo
de Funcionários Seniores. O Grupo assegurará uma
melhor gestão de questões de diversidade dentro
do governo e ajudará a aumentar a percepção das
questões emergentes que causam impacto mas
comunidades étnicas e emigrantes.

Envolvimento comunitário
As agências governamentais implementarão melhores
práticas de “envolvimento comunitário”. Isto
significa encontrar melhores maneiras de trabalhar
com indivíduos, organizações e participantes que
representam os Territorianos étnicos e emigrantes.
Uma preocupação especial são as necessidades das
pessoas de diversas origens culturais e linguísticas ou
daquelas que não estão integradas na existente rede
de apoio.

Relatórios
Cada ano, as agências do governo farão um relatório
sobre as iniciativas que demonstraram progresso
em relação aos Princípios. Esta informação será
usada para elaborar um relatório para divulgação
ao público. Este relatório incluirá a actualização
das agências e uma ideia geral das importantes
realizações, resultados e questões emergentes que
afectam os Territorianos étnicos e emigrantes.

Revisão
O Programa será revisto em 2009 para assegurar
que continua a reflectir as opiniões actualizadas e as
expectativas comunitárias. Este prazo permite que
as questões que surgirem do debate do Estatuto de
Estado sejam incluídas no processo.

Dados EEO
O Governo do TN é o maior empregador
individual do Território. Ao estabelecer o padrão de
comparação na gestão de questões de diversidade,
serão tomadas medidas para desenvolver métodos de
‘melhor prática’ para melhorar a recolha de dados de
‘igual oportunidade de emprego’ (EEO), dos seus
empregados. Um resumo de EEO dos empregados
do TN será publicado anualmente.

MAIS DETALHES
Mais informação sobre Edificar sobre a Diversidade do Território pode ser obtida através do Office of
Multicultural Affairs (OMA).
O OMA é uma parte importante da Divisão de Envolvimento Comunitário dentro do Departamento
do Ministro Chefe. Isto significa que os assuntos que afectam os Territorianos étnicos e emigrantes são
essenciais para as actividades de envolvimento comunitário e processos de desenvolvimento de programas,
do governo.
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Telefone: (08) 8999 7332

Internet: www.multicultural.nt.gov.au

