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Maggie đưa em cô, Sandra, 
đến bệnh viện vì cô này bị đau 
bụng nặng. Họ đã phải đợi 
đến hai giờ và được bảo đi về 
nhà gặp bác sĩ gia đình. Bác 
sĩ gia đình nơi Sandra cư trú 
không còn nhận tính tiền bằng 
thẻ Medicare nữa. Hiện cô lại 
không có tiền để trả $35 đô-la 
lệ phí khám bệnh và sau đó 
chỉ có thể lấy lại $25 đô-la từ 
quỹ Medicare mà thôi. Sandra 
phải đợi đến đợt lãnh tiền của 
Centrelink 2 ngày sau đó trước 
khi đi gặp bác sĩ.

Mary và gia đình sống trong 
căn nhà tạm thời tại một cộng 
đồng người thổ dân ở vùng xa 
xôi, nơi không có nguồn nước 
uống trong sạch, cũng không 
có hệ thống cống rãnh hẳn hoi.

Trong buổi phỏng vấn việc làm 
của Julie, nhà nhân dụng yêu 
cầu cô ký vào bản hợp đồng 
lao động cá nhân, xác định mọi 
điều kiện làm việc và không 
cho phép công đoàn hiện diện 
tại nơi làm việc.

Faduma là một tín đồ Hồi Giáo. 
Cô hiện đang làm nhân viên 
tiếp tân. Faduma choàng khăn 
che đầu (hijab) theo tục lệ của 
một tín đồ Hồi giáo. Cô phải 
chịu đựng với những thái độ 
tiêu cực và những lời bình luận 
của các đồng nghiệp về biểu 
hiện bề ngoài của mình.

Nhà của Abdullah bị bố ráp. 
Giới hữu trách đe dọa sẽ dẫn 
anh đi và tạm giữ đến 7 ngày 
để thẩm vấn mà không cần 
phải có lệnh bắt hoặc bị buộc 
tội. Giới hữu trách còn nói rằng 
anh không được thảo luận việc 
điều tra này với bất cứ ai.

d   Những sự kiện này đã xảy ra ở 
Úc trong thời gian gần đây và 
chúng đã vi phạm các quyền của 
con người được cả thế giới công 
nhận. 

Tất cả những trường hợp cụ thể trên nói 
về những quyền cơ bản của con người 
mà Chính Phủ Úc cam kết tôn trọng và 
bảo vệ cho mọi người dân sống trên đất 
Úc. Chúng bao gồm quyền:
• được hưởng một chế độ chăm sóc 

sức khỏe với chi phí vừa phải
• có nơi cư trú an toàn bao gồm nguồn 

cung cấp nước có thể uống được.
• tham gia công đoàn và thương lượng 

các điều kiện làm việc
• tự do tín ngưỡng và không bị đối xử 

bất công; và
• không bị giam giữ cho đến khi bị 

buộc tội. 

Ðối với một xã hội dân chủ như nước 
Úc, ai cũng có thể được hưởng những 
quyền này nhưng thực tế thì không phải 
như vậy. 

Mục đích của bộ tài liệu giáo 
dục này là gì?
Ðề án “Bảo Vệ Nhân Quyền ở Úc” 
(Protecting Human Rights in Australia) 
nhằm mục đích cung cấp cho cộng đồng 
một tài liệu giáo dục về nhân quyền 
ở Úc bằng một loạt các dữ kiện (fact 
sheet). 

Mục đích của những dữ kiện là cung 
cấp cho quý vị những thông tin về nhân 
quyền mà chúng có ảnh hưởng đến quý 
vị, đến gia đình và cộng đồng của quý vị 
trong đời sống hàng ngày. Một số những 
quyền này được bảo vệ ở Úc, còn một 
số thì không. 

Mỗi dữ kiện nói về một lãnh vực riêng, 
trình bày những tiêu chuẩn quốc tế về 
nhân quyền và đưa ra những đường 
hướng có thể giúp cải thiện việc bảo vệ 
nhân quyền ở Úc.

Dưới đây là những đề tài mà các dữ kiện 
đề cập:
• Bối cảnh của việc bảo vệ nhân quyền
• Phân biệt tuổi tác
• Quyền dân sự và chính trị
• Quyền về sự khuyết tật
• Quyền về giáo dục
• Môi trường và nhân quyền
• Quyền về sức khỏe
• Quyền về nhà ở
• Quyền của người thổ dân
• Phân biệt chủng tộc và tôn giáo
• Quyền dành cho người tị nạn và 

người tìm nơi tị nạn (asylum seeker)
• Quyền giới tính
• Quyền an sinh xã hội
• Quyền của phụ nữ

• Quyền của người lao động.

d  Xin vào khu mạng www.
piac.asn.au của Trung 
Tâm Yểm Trợ Quyền Lợi 
Công Cộng (Public Interest 
Advocacy Centre) để tìm 
hiểu về những ý tưởng mà 
quý vị có thể áp dụng để 
cải thiện việc bảo vệ nhân 
quyền ở Úc.
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Nhân quyền là gì?

““Mọi người sinh ra đều được tự do 
và bình đẳng về nhân phẩm 

và các quyền”
Ðiều 1, Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 

(Universal Declaration of Human Rights, 
Article 1.)

Các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền là 
một tập hợp các giá trị và nguyên tắc chỉ 
đạo mà chính phủ các nước trên thế giới 
đồng ý là những điều cần thiết để mọi 
người được sống trong danh dự và sự tôn 
trọng cho dù họ là ai và bất kể nơi sinh 
sống. 

Nhân quyền tức là nói về trách nhiệm mà 
mỗi người chúng ta phải công nhận và tôn 
trọng phẩm cách lẫn nhau.

Nhân quyền:
• là sự giống nhau cho mọi người ở mọi 

nơi, không phân biệt giàu nghèo, nam 
nữ hay nơi sinh sống.

• có liên hệ lẫn nhau. Quyền tự do ngôn 
luận sẽ chẳng có ý nghĩa gì mấy nếu 
quý vị không có khả năng cung cấp 
thực phẩm, nước và nơi cư trú cơ bản 
cho gia đình mình.

• là những điều không thể bị tước đi 
dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Quyền 
được hưởng một nền giáo dục không 
thể bị tước đi để đổi lấy quyền được 
chăm sóc sức khỏe.

Chính phủ các nước có trách nhiệm tôn 
trọng và bảo vệ nhân quyền và quyền tự 
do của mọi người.

Nhân quyền từ đâu mà có?

Chúng ta có thể đi ngược dòng lịch sử qua 
nhiều xã hội và tôn giáo để tìm hiểu về sự 
phát sinh những tư tưởng về nhân quyền. 
Nhiều thế kỷ trước đây, đã có những cá 
nhân và phong trào xã hội đứng lên đấu 
tranh đòi sự công nhận về các quyền của 
con người. Kết quả là chúng ta đã có được 
Hiến Chương Magna Carta - một hiến pháp 
cơ bản bảo đảm các quyền và đặc quyền 
- ở Anh Quốc (1215), Bản Tuyên Ngôn 
Nhân Quyền (Declaration of Rights) ở Pháp 
(1789) và Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền 
(Bill of Rights) ở Hoa Kỳ (1791). 

Bản tuyên ngôn quốc tế đầu tiên về nhân 
quyền, có tên là Bản Tuyên Ngôn Quốc 
Tế Nhân Quyền (Universal Declaration of 
Human Rights), đã được các thành viên 
của tổ chức Liên Hiệp Quốc công nhận 

năm 1948. Tuy không có sự ràng buộc về 
mặt pháp lý, nhưng Bản Tuyên Ngôn Quốc 
Tế Nhân Quyền đã khẳng định và công 
nhận các quyền của con người mà trước đó 
những quyền này đã bị chính phủ các nước 
vi phạm bằng cách đàn áp, bỏ tù và thủ 
tiêu hàng triệu người trước và trong lúc 
xảy ra Thế Chiến Thứ Hai. 

Nước Úc đã đóng một vai trò hàng đầu 
trong việc phát triển những nguyên tác cơ 
bản  của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân 
Quyền. Tuy những nguyên tắc này không 
có tính cách ràng buộc pháp lý nhưng 
chúng là một bản tuyên bố của các mục 
đích và có ảnh hưởng sâu rộng đến việc 
phát triển luật quốc tế. 

Hai Công Ước Liên Hiệp Quốc đã chuyển 
dịch những nguyên tắc này thành luật 
quốc tế. Cùng với Bản Tuyên Ngôn Quốc 
Tế Nhân Quyền, hai Công Ước này được 
xem như Ðạo Luật Quốc Tế Nhân Quyền 
(International Bill of Human Rights).

Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và 
Chính Trị (International Covenant on 
Civil and Political Rights) có liên quan 
đến quyền được tham gia trong tiến trình 
dân chủ, bao gồm: 
• tự do ngôn luận, tôn giáo và quyền 

được bầu cử
• không bị bắt bớ, giam cầm bất công và 

quyền được xét xử công bằng; và
• là tự do liên hiệp và quyền tham gia 

công đoàn.

Công Ước Quốc Tế về Quyền Kinh Tế, 
Xã Hội và Văn Hóa (International 
Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights) có liên quan đến quyền 
được sinh sống với những tiêu chuẩn sống 
cơ bản, bao gồm:
• tiếp cận thực phẩm, nhà cửa, việc làm, 

an sinh xã hội, giáo dục và sức khỏe; 
và

• lương bổng công bằng và các điều kiện 
làm việc an toàn.

Úc đã ký kết vào cả hai Công Ước này và 
một số công ước quốc tế khác, bao gồm:
• Công Ước về việc Loại Bỏ Mọi Hình Thức 

Phân Biệt Chủng Tộc 
• Công Ước về việc Loại Bỏ Mọi Hình Thức 

Phân Biệt Chống Lại Phụ Nữ 
• Công Ước về Quyền của Trẻ Em 
• Công Ước về Tình Trạng của Người Tị 

Nạn 
• Công Ước Chống Tra Tấn Dã Man 
• Các Công Ước của Tổ Chức Lao Ðộng 

Quốc Tế về các quyền của người lao 
động.

Mỗi thành viên Liên Hiệp Quốc có quyền 
chọn lựa và ký kết từng quy ước. Một khi 
đã ký kết, thành viên đó có nghĩa vụ phải 
tuân theo các tiêu chuẩn nhân quyền có 
trong quy ước đó. Các quy ước được mỗi 
nước đưa vào hành động bằng vào việc 
quốc hội thông qua các đạo luật có liên 
quan đến các quy ước. Những đạo luật 
này buộc các nước đề ra các tiêu chuẩn 
tối thiểu và áp dụng những tiêu chuẩn này 
vào thực tế theo thời gian. 

Chính phủ các nước có trách nhiệm bảo vệ 
nhân quyền về mặt pháp lý. 

Nhân Quyền ở Úc

Chính phủ Úc, dưới sự lãnh đạo của các 
chính đảng, đã đóng một vai trò quan 
trọng trong việc soạn thảo và ký kết rất 
nhiều quy ước nhân quyền quốc tế. Thế 
nhưng những cam kết này chưa được đem 
ra áp dụng ở Úc cho đến khi những đạo 
luật liên hệ được quốc hội thông qua, hoặc 
cho đến khi có sự thành lập các dịch vụ, 
chương trình và chính sách của chính phủ. 

Việc thực hiện bảo vệ nhân quyền ở Úc đã 
không được đồng nhất. Không giống như 
những quốc gia phát triển khác, nước Úc 
không có sự bảo vệ nhân quyền đầy đủ về 
mặt pháp lý trong một Hiến Chương hay 
một Ðạo Luật Nhân Quyền.

Sự yếu kém trong việc bảo vệ nhân quyền 
ở Úc đã được thể hiện rõ nét trong những 
năm gần đây qua việc một số quyền con 
người đã bị giảm đi hoặc bị mất. Ðiều này 
đã xảy ra trong:
• những thay đổi đối với hệ thống chăm 

sóc sức khỏe Medicare và giáo dục bậc 
đại học

• các đạo luật về quan hệ tại nơi làm việc
• việc đối xử với những người tìm nơi 

lánh nạn và người tị nạn
• những thay đổi đối với các đạo luật về 

quyền làm chủ đất đai của người bản 
xứ; và

• những đạo luật chống khủng bố.

Ngay cả trong trường hợp quý vị nghĩ rằng 
dẫu sao đi nữa, vấn đề nhân quyền ở Úc 
cũng còn tốt hơn ở một số quốc gia khác 
nhưng rõ ràng là còn có nhiều bước cần 
phải thực hiện để bảo vệ những quyền con 
người dễ bị tổn thương này.

 

Bối Cảnh Nhân Quyền



Nhân Quyền ở Úc

Hiến Pháp
Hiến pháp nước Úc năm 1901 phân định 
các mối quan hệ giữa chính phủ cấp Liên 
Bang và Tiểu Bang. Nhưng điều khác biệt 
giữa hiến pháp của Úc và rất nhiều nước 
khác trên thế giới là hiến pháp của Úc 
không có Hiến Chương hay Ðạo Luật Nhân 
Quyền.

Hiến Pháp Úc chỉ quy định sự bảo vệ giới 
hạn cho các quyền của con người, bao 
gồm:
• tự do tôn giáo
• không bị phân biệt dựa trên cơ bản nơi 

sinh sống tại các tiểu bang
• xét xử bằng bồi thẩm đoàn
• sở hữu tài sản bằng các điều khoản 

công bằng; và
• một số quyền có thể được bao hàm một 

cách mặc nhiên chẳng hạn như quyền 
tự do bày tỏ chính kiến.

Mặc dù Hiến Pháp Úc có sự bảo đảm cho 
một số quyền tự do nhưng chỉ là con số 
rất ít và có tác động giới hạn. Những 
quyền tự do này thường chỉ được áp dụng 
cho các đạo luật ở cấp liên bang. Tòa Án 
Tối Cao (High Court), tức là tòa áp dụng 
hiến pháp, lại diễn giải các quyền tự do 
này một cách hạn hẹp. Thí dụ: Tòa Án Tối 
Cao chưa từng áp dụng quyền tự do tôn 
giáo để bác bỏ một đạo luật không có sự 
đồng nhất với quyền này.

Luật Pháp
Ngoài ra ở Úc cũng có những đạo luật cấp 
tiểu bang và liên bang được ban hành để 
bảo vệ một số quyền. Tuy nhiên, vấn đề 
nhân quyền rất hiếm khi được tham chiếu 
một cách rõ ràng trong các đạo luật ở Úc. 
Thay vào đó, những quyền này được ám 
chỉ trong luật pháp thông qua các nghĩa vụ 
và giới hạn đối với các cá nhân, chính phủ  
và những cơ quan khác.

Chỉ có một trường hợp ngoại lệ. Ðó là các 
đạo luật về chống phân biệt. Những đạo 
luật này đề cập một cách rõ ràng những 
quyền con người nào được bảo vệ cũng 
như những quy ước quốc tế mà những đạo 
luật này dùng làm nền tảng. 

Thí dụ:
• Ðạo Luật Chống Phân Biệt Chủng Tộc 

năm 1975 (Race Discrimination Act 
1975) được dựa trên Công Ước của Liên 
Hiệp Quốc về việc Loại Bỏ Mọi Hình 
Thức Phân Biệt Chủng Tộc (Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination)

• Ðạo Luật Chống Phân Biệt Giới Tính 
năm 1984 (Sex Discrimination Act 
1984) được dựa trên Công Ước về  
việc Loại Bỏ Mọi Hình Thức Phân 

Biệt Chống Lại Phụ Nữ (Convention 
on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women); và

• việc gia tăng sự nhận thức và Thập 
Niên Quốc Tế về Người Khuyết Tật 
(1983-1992) đã dẫn đến việc ban hành 
Ðạo Luật Chống Phân Biệt Khuyết Tật 
năm 1992 (Disability Discrimination Act 
1992).

Tuy nhiên những đạo luật chống phân biệt 
của Úc cũng vẫn còn những khoảng hở. Ví 
dụ như các đạo luật chống phân biệt liên 
bang không cấm đoán việc phân biệt dựa 
trên tôn giáo hoặc giới tính của một người. 
Luật chống phân biệt của Úc còn có một 
giới hạn khác: Ðó là mỗi lần chỉ nhắm vào 
một hình thức phân biệt chứ không kết 
hợp. Chẳng hạn như phân biệt chủng tộc, 
giới tính hoặc khuyết tật. Phương pháp này 
không công nhận rằng một người có thể bị 
phân biệt dựa trên sự kết hợp của nhiều 
yếu tố như chủng tộc, giới tính, khả năng, 
tuổi tác, bản năng sinh dục, tôn giáo hay 
nguồn gốc văn hóa. 

Thông luật
Thông luật (luật bất thành văn) là lãnh vực 
pháp lý không bao gồm trong Hiến Pháp 
hoặc luật pháp. Thông luật bao gồm những 
phán quyết của các quan tòa, mà chúng 
được dùng làm tiền lệ cho những phán 
quyết trong tương lai và những nguyên tắc 
luật pháp bất thành văn. 

Thông luật tập trung vào việc cung cấp 
những phương pháp quản trị và thủ tục 
cho việc bảo vệ hơn là mô tả cụ thể bất kỳ 
quyền con người nào. Ðiều này có nghĩa là 
thông luật chỉ tham chiếu đến nhân quyền 
một cách gián tiếp và rải rác. 

Trong phán quyết Mabo v Queensland (Số 
2),1  (phiên xử bộ tộc Mabo kiện chính 
phủ Queensland) của Tối Cao Pháp Viện 
về quyền làm chủ đất đai của người thổ 
dân, Thẩm Phán Brennan nói rằng các tiêu 
chuẩn nhân quyền quốc tế là “một sự ảnh 
hưởng mạnh mẽ và hợp pháp trong việc 
phát triển thông luật”. Phán quyết Mabo 
cho phép các tòa án trên toàn nước Úc 
dựa vào các nguyên tắc nhân quyền quốc 
tế khi đưa ra các phán quyết có liên quan 
đến các quyền của con người.. 

Ngoài ra các tòa án ở Úc còn phán rằng 
các viên chức chính phủ có thể quan tâm 
đến những nguyên tắc quốc tế khi đưa 
ra những quyết định có thể tác động đến 
nhân quyền.2

“Những quyền 
nào không được 
bảo vệ ở Úc?”

d  Xin tham khảo các dữ 
kiện của từng vấn đề.

Việc bảo vệ nhân quyền ở Úc có 
thể được cải thiện như thế nào?

Hiện nay Úc là quốc gia liên bang duy 
nhất và cũng là một trong số rất ít các 
nước phát triển không có sự bảo vệ pháp 
lý đối với nhân quyền. 

Có một số cách có thể thực hiện để cải 
thiện việc bảo vệ nhân quyền ở Úc. Chính 
phủ các cấp có thể ban hành thêm các 
đạo luật bảo vệ các quyền cụ thể, đưa ra 
các chương trình giáo dục cho cộng đồng, 
cho các nhà chính trị và các quan tòa về 
vấn đề nhân quyền. Trong khi những đề 
nghị này có thể nới rộng việc bảo vệ nhân 
quyền ở một số lãnh vực thì chúng lại 
không có sự bảo đảm pháp lý về việc bảo 
vệ nhân quyền một cách đồng nhất tại 
khắp các tiểu bang và lãnh thổ.

Phương cách hữu hiệu nhất nhằm bảo 
đảm nhân quyền được bảo vệ một cách 
đầy đủ và lâu dài là việc thông qua một 
Hiến Chương hoặc một Ðạo Luật Nhân 
Quyền dựa trên các tiêu chuẩn nhân 
quyền quốc tế.

Ðã có một số nỗ lực trong quá khứ nhằm 
đưa ra một Hiến Chương hoặc một Ðạo 
Luật Nhân Quyền ở cả hai cấp tiểu bang 
và liên bang nhưng tất cả đều không 
thành công. Tuy nhiên công chúng Úc có 
thể đang thay đổi ý kiến về vấn đề này. 

Tiếp theo các cuộc tham khảo rộng rãi ý 
kiến cộng đồng, Lãnh Thổ Thủ Ðô (ACT) 
vừa thông qua Ðạo Luật Nhân Quyền năm 
2004 (Human Rights Act 2004) – một hiến 
chương về nhân quyền được ban hành. 
Ðiều này cho thấy sự lãnh đạo chính trị 
cũng như sự ủng hộ của cộng đồng là điều 
cần thiết nếu như nước Úc muốn cải thiện 
việc bảo vệ nhân quyền ở trong nước. 
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Nên chọn lựa hình thức bảo vệ 
nhân quyền nào?

Hai mô hình cơ bản có thể được dùng cho 
một Hiến Chương hoặc một Ðạo Luật Nhân 
Quyền: Ðó là ban hành một đạo luật bình 
thường hoặc cải tổ Hiến Pháp.

Ðạo luật bình thường
Nếu một Hiến Chương hoặc một Ðạo Luật 
Nhân Quyền được ban hành một cách 
bình thường thì đạo luật này có thể đưa 
ra những bảo đảm bao quát đối với những 
quyền con người và quyền tự do chưa hiện 
hữu. Quốc hội có thể thay đổi hay bổ sung 
đạo luật này để đáp ứng với những thay 
đổi theo thời gian. 

Cả hai nước New Zealand và Vương Quốc 
Anh đều đã có những Ðạo Luật Nhân 
Quyền. Các tòa án ở cả hai nước đã diễn 
giải các đạo luật một cách nhất quán với 
Ðạo Luật Nhân Quyền. Các tòa án còn có 
quyền tuyên bố rằng quy định của một 
đạo luật nào đó không đồng nhất với Ðạo 
Luật Nhân Quyền. Tuy nhiên các tòa án 
không có quyền thay đổi đạo luật này mà 
chỉ có quốc hội mới có đủ thẩm quyền tối 
hậu để soạn và thay đổi luật pháp. Các 
phán quyết mà các tòa án cho rằng luật 
pháp không có sự đồng nhất với Ðạo Luật 
Nhân Quyền có thể là những dấu hiệu cho 
quốc hội thấy sự cần thiết trong việc xem 
xét và thay đổi luật.

Nhược điểm chính của việc ban hành một 
đạo luật bảo vệ nhân quyền bình thường 
là đạo luật này có thể được quốc hội sửa 
đổi. Tuy nhiên điều này cũng có mặt tích 
cực của nó vì các vấn đề mới và nổi bật có 
thể được điều chỉnh một cách dễ dàng. Tuy 
nhiên, đạo luật này cũng có thể được thay 
đổi để giảm thiểu việc bảo vệ nhân quyền 
hoặc bị xóa bỏ hoàn toàn. 

Ðiều này có nghĩa là việc bảo vệ nhân 
quyền tùy thuộc vào xu hướng chính trị.

Bảo vệ Hiến Pháp
Hình thức bảo vệ nhân quyền thứ hai thay 
cho việc ban hành một đạo luật bảo vệ 
nhân quyền bình thường là sát nhập Ðạo 
Luật Nhân Quyền vào trong Hiến Pháp Úc. 
Tiến trình này chỉ có thể được thực hiện 
thông qua một cuộc trưng cầu dân ý của 
dân chúng Úc. 

Hoa Kỳ, Canada và Nam Phi đều đã có 
các Hiến Chương hoặc các Ðạo Luật Nhân 
Quyền sát nhập vào hiến pháp quốc gia. 
Bất kỳ đạo luật nào không đồng nhất với 
Hiến Chương hay Ðạo Luật Nhân Quyền 
này đều được coi là vô giá trị và không có 
hiệu lực. 

Lợi điểm của một Ðạo Luật Nhân Quyền 
mang tính hiến pháp là nó bảo vệ không 
cho nhân quyền và các quyền tự do cơ 
bản bị vận dụng để mưu đồ lợi thế chính 
trị nhất thời. Các chính phủ tương lai cũng 
không thể thu hồi đạo luật này nếu không 
được sự đồng ý của công chúng. Tuy nhiên 
có một vài ý kiến cho rằng điều này (tức là 
sự khó khăn trong việc thay đổi hiến pháp) 
sẽ tạo ra sự khó khăn trong việc thay đổi 
đạo luật này cho phù hợp với những phát 
triển mới về nhân quyền. 

Một số ý kiến cho rằng sự hiện diện của 
một Ðạo Luật Nhân Quyền mang tính Hiến 
Pháp cũng có nghĩa là quốc hội được bầu 
ra sẽ không còn là cơ quan có quyết định 
tối hậu về luật pháp nữa vì các tòa án có 
thể dựa vào hiến pháp để tuyên bố một 
đạo luật nào đó là không hợp hiến. 

Tuy nhiên ở Canada, đã có một số 
trường hợp mà quốc hội vẫn là cơ quan 
có quyết định sau cùng. Hiến Chương 
Nhân Quyền và Các Quyền Tự Do của 
Canada (Canadian Charter of Rights and 
Freedoms) cho phép quốc hội tuyên bố 
tính hiệu lực của một đạo luật bất chấp 
một số quyền cụ thể có trong hiến chương. 
Các tòa án ở Canada và Nam Phi còn được 
phép ủng hộ một đạo luật mặc dù đạo luật 
này có thể vi phạm một quyền con người 
nào đó nếu như đạo luật này có thể “biện 

minh được trong một xã hội tự do và dân 
chủ”.

Một chọn lựa khác có thể được dùng ở Úc. 
Ðó là ban hành một đạo luật bảo vệ nhân 
quyền bình thường với đề nghị rằng sau 
một thời gian cố định, toàn thể dân chúng 
Úc sẽ bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu 
dân ý để quyết định sự sát nhập việc bảo 
vệ nhân quyền vào Hiến Pháp Úc. Ðiều 
này sẽ giúp dân chúng Úc thử thách sự cải 
thiện và đánh giá sự hữu hiệu của việc bảo 
vệ nhân quyền.

Bộ tài liệu giáo dục này do Annie Pettitt và Tiến sĩ Patricia Ranald 
thuộc Trung Tâm Yểm Trợ Quyền Lợi Công Cộng (PIAC) nghiên cứu và 
soạn thảo với sự hỗ trợ của tổ chức Myer Foundation, và đã được Jane 
Stratton, thuộc PIAC, cập nhật vào tháng Bảy năm 2005. Bản dịch bộ 
tài liệu giáo dục này đã được thực hiện với sự hỗ trợ của tổ chức Luật 
Pháp và Công Lý NSW (Law and Justice Foundation of NSW).

PIAC là một trung tâm chính sách và pháp lý độc lập và phi lợi nhuận. PIAC chủ 
trương cổ vũ một xã hội dân chủ, công bằng và tạo điều kiện cho các cá nhân 
và đoàn thể, đặc biệt là những người bị thiệt thòi hoặc cách ly trong xã hội.

Public Interest Advocacy Centre Limited
Level 9, 299 Elizabeth Street, 
Sydney NSW 2000 Australia
DX 643 Sydney
Ðiện thoại: (02) 8898 6500
Ðiện thư:  (02) 8898 6555
Hộp Thư Ðiện Tử: piac@piac.asn.au
Khu mạng: www.piac.asn.au
A.C.N. 002 773 524
A.B.N. 77 002 773 524
ISBN: 0-9757934-0-3  

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Mabo v Queensland (No. 2) (1992) 175 CLR 1.
2  Minister of State for Immigration and Ethnic Affairs v Ah Hin 

Teoh F.C. No. 95/013 [1995] HCA 20.

d  Muốn biết thêm chi tiết về 
những quyền được bảo vệ và 
những quyền không được bảo 
vệ ở Úc, xin tham khảo những 
dữ kiện của từng vấn đề.



Phân biệt tuổi tác là gì?

Phân biệt tuổi tác là khi một người bị từ 
chối cơ hội vì lý do tuổi tác nhưng vấn 
đề tuổi tác lại không liên quan gì đến 
khả năng của người này trong việc 
tận dụng cơ hội đó.7

Quyền về phân 
biệt tuổi tác 
trong các công 
ước quốc tế

Những người trẻ cũng 
như lớn tuổi đều có 
quyền được tôn trọng 
phẩm cách như mọi 
người khác.

Việc bảo vệ chống 
phân biệt tuổi tác 
được bao gồm 
trong Công 
Ước Quốc 

Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị 
(International Covenant on Civil and 
Political Rights - ICCPR) và Công Ước 
Quốc Tế về Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa 
(International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights - ICESCR) 
thông qua việc công nhận rằng mọi 
người đều được hưởng tất cả mọi quyền 
của con người một cách đồng đều và 
không bị phân biệt vì bất kỳ lý do gì.

Công Ước số 111 về Sự Phân Biệt 
(Nhân Dụng và Nghề Nghiệp) của Tổ 
Chức Lao Ðộng Quốc Tế (International 
Labour Organisation’s Discrimination 
(Employment and Occupation) 
Convention 111) ngăn cấm việc đối xử 
phân biệt trong vấn đề việc làm. Chính 
phủ Úc đã tự nguyện chỉ rõ rằng quy 
định chống đối xử phân biệt sẽ bao gồm 
vấn đề phân biệt tuổi tác tại Úc.

Người lớn tuổi
Những Nguyên Tắc về Người Lớn Tuổi 
của Liên Hiệp Quốc, Kế Hoạch Hành 
Ðộng Quốc Tế đối với Người Lớn Tuổi và 
Kiến Nghị số 162 có liên quan đến quyền 
của người lao động lớn tuổi của Tổ Chức 
Lao Ðộng Quốc Tế đều nhấn mạnh đến 
những quan ngại quốc tế về quyền của 
người lớn tuổi.

Trẻ em và người trẻ tuổi
Các quyền của trẻ em hầu như được 
công nhận một cách rõ ràng trong Công 
Ước về Quyền của Trẻ Em (Convention 
on the Rights of the Child - CROC),  
Công ước này công nhận một cách rõ 
ràng các quyền của người trẻ tuổi, bao 
gồm quyền tự do liên kết và quyền tự do 
hội họp một cách ôn hòa.8

B
ả
o

 V
ệ
 N

h
â
n

 Q
u

y
ề
n

 ở
 Ú

c

2
Tháng Bảy năm 2005

Dữ Kiện số 

Phân Biệt Tuổi Tác

Các Trường Hợp Cụ Thể

Sa thải nhằm giảm bớt chi 
tiêu và sa thải vì thặng dư 
công việc/tay nghề1

Marcus 56 tuổi, đã làm việc tại 
một ngân hàng địa phương qua 
nhiều chức vụ khác nhau - kế 
toán, nhân viên đào tạo, kiểm 
soát tín dụng và quản lý chi 
nhánh – và rồi ông bị mất việc vì 
ngân hàng “thu nhỏ” hoạt động 
kinh doanh. Mucus là một nhân 
viên giỏi, giầu kinh nghiệm và 
đã làm việc trong lãnh vực ngân 
hàng được 36 năm. Ông cứ nghĩ 
là sẽ tiếp tục làm việc cho ngân 
hàng cho đến khi nghỉ hưu. Lý 
do ngân hàng cho ông nghỉ việc 
là ông không đủ “linh động” và 
có quá ít kiến thức về kế hoạch 
tái cải tổ cơ cấu làm việc. Sau 6 
tháng ròng rã tìm việc với hơn 
400 đơn xin việc, Marcus tìm 
được một việc làm với chức vụ 
thư ký và mức lương khá thấp.2

Mất việc là điều có tác động rất 
nghiêm trọng đối với người trưởng 
thành và người đã có tuổi bởi vì 
một khi mất việc, họ sẽ rất khó 
tìm lại được việc làm.

Các Trường Hợp Cụ Thể

Mức lương của thanh 
thiếu niên
Melinda làm việc trong một 
tiệm bán đồ ăn nhanh đã được 
gần 3 năm. Khi mới vào làm, 
cô chỉ mới chỉ 16  tuổi và công 
việc lúc đó là việc làm bán thời 
mang tính thời vụ. Trung bình 
cô làm khoảng 11 giờ/tuần với 
mức lương khoảng $8/giờ. Khi 
vừa tròn 18 tuổi, cô được  tăng 
lương lên $10,50/giờ nhưng số 
giờ làm lại bị giảm xuống còn 3 
giờ một tuần.4

Hầu hết mức lương của các ngành 
nghề và các hợp đồng làm việc 
đều quy định mức lương trả cho 
nhân viên trẻ tuổi. Mức lương 
này chủ yếu dựa trên độ tuổi 
của nhân viên, thường là dưới 18 
hoặc 21 tuổi. Dựa vào tuổi tác 
để xác định mức lương là một sự 
phân biệt.5 Những người trẻ tuổi 
thường được thuê làm theo dạng 
thời vụ và không được hưởng 
quyền lợi nghỉ bệnh hoặc nghỉ 
phép có lương. Những người trẻ 
tuổi thường bị sa thải hoặc giảm 
bớt giờ làm khi họ lớn lên vì mức 
lương tăng theo tuổi.

Chính sách hiện thời của  
   Úc về phân biệt tuổi tác

 Năm 2004, Quốc Hội Liên 
Bang Úc thông qua Ðạo Luật 
về Phân Biệt Tuổi Tác (Age 
Discrimination Act 2004 
(Cth)). Theo đó việc phân 
biệt tuổi tác được xem là 
bất hợp pháp trong một 
số lãnh vực đời sống cộng 
đồng, bao gồm lãnh vực 
việc làm, giáo dục, chỗ 
ở, quản trị các chương 
trình và luật Liên Bang, 
yêu cầu thông tin, quy 
định về hàng hóa, dịch 
vụ hoặc các tiện nghi, và 
việc tiếp cận cơ sở.

Ngoài ra còn có một đạo 
luật chống phân biệt 
liên bang khác có sự 

Age Discrimination - Vietnamese
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XIN LỖI CHÁU... ÐÂY 
LÀ NƠI TỤ TẬP CỦA 
NGƯỜI LỚN BỊ MẤT 

VIỆC...

CÒN CHỖ CỦA ÐÁM 
TRẺ THẤT NGHIỆP Ở 
ÐẦU ÐÀNG KIA KÌA!...



Quyền của người trẻ tuổi không 
được bảo vệ
Công ước CROC đã không được áp dụng 
đầy đủ trong luật pháp Úc. Thí dụ: các 
công dân không có quyền dựa vào các quy 
định của CROC để đệ đơn khiếu nại tại các 
toà án địa phương.

Những thành phần trẻ tuổi thường có 
khuynh hướng hội họp tại những nơi công 
cộng và thương mại. Các nhân viên an ninh 
thường hay nhắm vào những thành phần 
trẻ tại các trung tâm buôn bán là một thí 
dụ về việc phân biệt tuổi tác gián tiếp. 

Phân biệt tuổi tác gián tiếp xảy ra khi các 
đạo luật, chính sách, thông lệ hoặc cơ cấu 
tổ chức có sự đối xử không thuận lợi với 
những người ở một độ tuổi đăc biệt nào đó.

Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Quyền của Trẻ 
Em đã bày tỏ mối quan ngại về những hạn 
chế áp đặt lên giới trẻ trong việc tiếp cận, 
sử dụng những nơi công cộng, đồng thời 
khẳng định rằng những hạn chế này là 
một sự vi phạm đối với quyền dân sự của 
trẻ em, trong đó bao gồm quyền tự do hội 
họp.10

Cải thiện quyền của người 
lớn tuổi và trẻ tuổi ở Úc

Ðạo Luật về Phân Biệt Tuổi Tác năm 2004 
(Age Discrimination Act 2004 (Cth)) là một 
bước tiến đến sự công nhận một số quyền 
của những người lớn và trẻ tuổi. Tuy nhiên 
vẫn còn có một số lãnh vực mà Ðạo Luật 
này không bao gồm, nhất là vấn đề mức 
lương của thanh thiếu niên. Ðiều này khiến 
cho giới trẻ bị phân biệt một cách hợp pháp 
trong vấn đề việc làm,11 và bao gồm một số 
ngoại lệ chung khiến cho Ðạo Luật bị kém đi 
phần hiệu quả.12

Việc bảo vệ chống phân biệt tuổi tác cho 
phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế là điều 
cần thiết nhằm bảo đảm rằng mọi người 
dân ở mọi lứa tuổi đều được đối xử một 
cách công bằng và đúng đắn.

bảo vệ nhất định chống lại việc phân biệt 
tuổi tác. Ðạo Luật Liên Bang về Ủy Ban Cơ 
Hội Bình Ðẳng và Nhân Quyền năm 1986 
(Human Rights and Equal Opportunity 
Commission Act 1986) chỉ bao gồm việc 
phân biệt tuổi tác trong lãnh vực việc làm 
và không quy định việc phân biệt tuổi tác 
là bất hợp pháp hay có những biện pháp 
cưỡng chế.9

Phân biệt tuổi tác là một hành vi bất hợp 
pháp tại khắp các tiểu bang và lãnh thổ Úc 
nhưng luật pháp lại không có những quy 
định đồng nhất.  

Các quyền về phân biệt tuổi 
tác không được bảo vệ ở Úc

Quyền của người lớn tuổi không 
được bảo vệ
Trong khi việc cưỡng bách nghỉ hưu là điều 
bất hợp pháp thì những người lớn tuổi vẫn 
phải đương đầu với sự phân biệt gián tiếp 
trong việc làm và họ thường bị “bớt việc 
dần” khi sắp đến tuổi nghỉ hưu. 

Hiện đang có sự tranh luận về việc cải 
thiện thu xếp hưu bổng cho những người 
tuy lớn tuổi nhưng vẫn muốn tiếp tục làm 
việc. Tuy nhiên, chế độ đóng góp vào quỹ 
hưu bổng cho nhân viên sẽ chấm dứt khi 
người lao động được 70 tuổi. Ðiều này có 
nghĩa là những cơ sở thuê mướn nhân viên 
trên 70 tuổi sẽ không có nghĩa vụ phải 
đóng góp vào quỹ hưu bổng cho nhân viên 
nữa và đây chính là một bất lợi đối với 
những người trên 70 tuổi muốn tiếp tục 
làm việc.

TRUNG TÂM YỂM TRỢ QUYỀN LỢI CÔNG CỘNG * www.piac.asn.au  * ÐƯỢC SỰ TÀI TRỢ  CỦA TỔ  CHỨC MYER FOUNDATION  
VÀ TỔ CHỨC LUẬT PHÁP & CÔNG LÝ NSW (LAW & JUSTICE FOUNDATION OF NSW) * THÁNG BẢY NĂM 2005

PIAC xin chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của cô Nga Nguyen, Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Úc Châu, Tiểu Bang NSW trong việc kiểm tra bản dịch Việt ngữ của tài liệu này.
Những tài liệu này có thể được sao chép lại để sử dụng cho mục đích giáo dục phi lợi nhuận với sự thừa nhận bản quyền của PIAC và Scratch Media. 

Việc sao chép lại cho những mục đích khác phải được sự chấp thuận trước của PIAC.

Các Trường Hợp Cụ Thể
Nơi công cộng
Lúc được 13 tuổi, Ben bị cấm 
đến trung tâm thương mại địa 
phương trong thời gian 3 tháng 
vì tội ăn cắp một món đồ chơi. 
Nhưng trung tâm buôn bán này 
là nơi tập trung các sinh hoạt xã 
hội, hơn nữa trạm xe buýt lại nằm 
ngay trong khuôn viên của trung 
tâm thương mại nên việc tuân thủ 
lệnh cấm đối với Ben là một việc 
rất khó khăn. Do đó cậu vi phạm 
lệnh cấm và bị nhân viên an ninh 
bắt được. Cậu bị buộc tội vi phạm 
khu vực cấm và bị trung tâm 
thương mại cấm không cho vào 
trung tâm thêm 12 tháng nữa.6

Giới trẻ thường tụ tập tại những nơi 
công cộng hơn là người lớn. Trung 
tâm thương mại là một nơi tụ tập 
khá phổ biến của giới trẻ. Những 
trung tâm thương mại thường được 
phân loại là tài sản tư nhân hợp 
pháp và chủ nhân có quyền cho 
phép những thành phần nào được 
vào bất động sản của họ. Việc cấm 
những người trẻ tuổi không cho 
vào trung tâm thương mại vì những 
hành vi không mấy nghiêm trọng đã 
trở thành phổ biến tại khắp các tiểu 
bang và lãnh thổ. Những thành phần 
trẻ có nguồn gốc sắc tộc và thổ dân 
thường phải chịu đựng vì những 
khuôn mẫu chủng tộc. Họ thường 
bị các nhân viên an ninh lưu ý vì bị 
cho là những thành phần hay gây 
phiền toái. Biện pháp cấm vào trung 
tâm thương mại đặc biệt rất bất 
công vì các tiện nghi công cộng và 
văn phòng Centrelink thường được 
đặt bên trong các trung tâm thương 
mại. Thậm chí có một số thanh thiếu 
niên bị cấm vĩnh viễn.

Các Trường Hợp Cụ Thể

Sắp xếp việc làm
Marion 55 tuổi và đã có một số 
năm kinh nghiệm trong ngành 
quảng cáo. Cách đây hai năm, sau 
khi đi làm ở một số ngành khác 
nhau, Marion tìm cách trở lại làm 
việc trong ngành quảng cáo. Trong 
hai năm trời, bà đã nộp đơn rất 
nhiều nơi cho những công việc mà 
bà có tay nghề và kinh nghiệm, 
thế nhưng bà chỉ được phỏng vấn 
vỏn vẹn có 2 lần. Marion được cho 
biết là kinh nghiệm của bà trong 
lãnh vực quảng cáo bây giờ không 
còn thích hợp nữa và rằng các cơ 
sở nhân dụng coi bà như  “đã quá 
đát”.3 (không còn giá trị sử dụng)

Sự phân biệt tuổi tác của các nhà 
nhân dụng là một vấn nạn khá phổ 
biến và rất nhiều cơ sở nhân dụng 
đã không màng đến việc cố gắng 
giúp người lớn tuổi tìm việc làm.

“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

d Muốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo 
vệ nhân quyền bằng một 
Hiến Chương hoặc một 
Ðạo Luật Nhân Quyền, xin 
tham khảo dữ kiện Số 1: 
Bối Cảnh Nhân Quyền 
(Background to Human 
Rights).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Being “retrenched” or made “redundant” means losing your job 
because it no longer exists. 

2 Ủy Ban Cơ Hội Bình Ðẳng và Nhân Quyền, Vấn Ðề Tuổi 
Tác (Age Matters) (1999), tr 23.

3  Như ghi chú 2, tr 18.
4  Trường hợp cụ thể do Job Watch – Employment Rights 

Legal Centre, Victoria cung cấp.
5  Như ghi chú 2, tr 39.
6  Trường hợp cụ thể do Trung Tâm Pháp Lý  Marrickville, 

NSW cung cấp.
7  Ủy Ban Cơ Hội Bình Ðẳng và Nhân Quyền, All about age 

discrimination, 2004 (truy cập trên khu mạng www.
humanrights.gov.au ngày 13 tháng Bảy 2005).

8  CROC, Ðiều 15. Cũng đượcc công nhận trong Công Ước 
ICCPR, Ðiều 21 và 22. 

9  Như ghi chú 2, tr 6.
10 Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Quyền của Trẻ Em, Những 

Nhận Xét cuối cùng của Ủy Ban về Quyền của Trẻ Em, 
Australia, 10/10/1997, UN Doc CRC/C/15/Add.79. 

11 Ðạo Luật về Phân Biệt Tuổi Tác, Phần 25.
12 Ðạo Luật về Phân Biệt Tuổi Tác, Phần 33 – 43.
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Các Trường Hợp Cụ Thể

Các đạo luật chống khủng bố
Trong thời gian gần đây, 
Abdullah phải trải qua một cuộc 
điều tra của Cơ Quan Tình Báo 
An Ninh Úc (Australian Security 
Intelligence Organisation - 
ASIO). Các nhân viên của ASIO 
đã đến nhà anh và nói rằng anh 
không bị buộc tội gì cả và chỉ 
muốn hỏi anh một số tin tức. 
Abdullah không muốn nói bất 
cứ điều gì nếu không có sự hiện 
diện của luật sư của anh. Nhân 
viên ASIO nói rằng anh sẽ bị 
buộc tội nếu thảo luận việc điều 
tra này với bất cứ ai, và anh chỉ 
có thể tiếp cận với một luật sư 
được chính phủ chấp thuận nếu 
anh bị giam giữ. Họ nói rằng nếu 
anh không chịu hợp tác, họ có 
thể tạm giam anh trong vòng 
bảy ngày, và có thể lâu hơn mà 
không cần buộc tội. Vì không 
muốn để vợ con ở nhà một mình 
nên Abdullah đành phải đồng ý 
nói chuyện với các nhân viên của 
ASIO.1

Các đạo luật chống khủng bố ban 
hành năm 2003 coi việc tiết lộ bất 
kỳ thông tin nào có liên quan đến 
cuộc điều tra của cơ quan ASIO 
trong thời gian hai năm là một 
hành vi phạm pháp. Không biết đã 
có bao nhiêu người bị ASIO điều 
tra và bao nhiêu người bị buộc 
“hợp tác” mà không được cố vấn 
pháp lý. Những đạo luật này cũng 
không cho phép bất kỳ luật sư hay 
nhà báo nào tiết lộ những thông tin 
có thể có liên quan đến cuộc điều 
tra của AISO. 

Các Trường Hợp Cụ Thể

Quyền tự do ngôn luận

Khi Pauline Hanson đệ đơn 
kiện ca sĩ Pauline Pantsdown 
về tội phỉ báng vào năm 
1997, đài phát thanh Triple 
J thuộc hệ thống phát thanh 
quốc gia ABC đã loại bài ca 
châm biếm “Back Door Man” 
của ca sĩ này ra khỏi danh 
sách nhạc của đài. Mặc dù 
vụ kiện này chưa được xét 
xử nhưng tòa án đã ra lệnh 
cấm phát sóng bài hát này tại 
tiểu bang Queensland. Trên 
thực tế đây là một lệnh cấm 
toàn quốc vì rất nhiều đài 
phát thanh là đài quốc gia và 
không thể phát sóng một bản 
nhạc đã bị cấm ở một tiểu 
bang. Lệnh cấm này hiện vẫn 
còn hiệu lực.2

Lệnh cấm bài hát mang tính chính 
trị của Pauline Pantsdown là một 
điều không bình thường bởi vì hài 
hước và châm biếm thường được 
sử dụng khá phổ biến trong các 
cuộc tranh luận chính trị. Lệnh 
cấm này cho thấy quyền tự do 
ngôn luận không hoàn toàn được 
bảo vệ ở Úc. Tự do thảo luận các 
vấn đề công cộng là một yếu tố 
cần thiết của một nền dân chủ.

Quyền Dân Sự và Chính Trị
Civil and Political Rights - Vietnamese

Quyền dân sự và chính trị 
trong các công ước quốc tế

Các quyền dân sự và chính trị cơ 
bản được công nhận hầu như đầy 
đủ nhất trong Bản Tuyên Ngôn 
Quốc Tế Nhân Quyền (Universal 
Declaration on Human Rights) và 
trong Công Ước Quốc Tế về Quyền 
Dân Sự và Chính Trị  (International 
Covenant on Civil and Political 
Rights - ICCPR). Công Ước ICCPR có 
liên quan đến quyền được tham gia 
trong tiến trình dân chủ, bao gồm 
những quyền sau:

• bầu cử
• tự do ngôn luận và liên kết
• không bị bắt bớ tùy tiện hoặc giam 

cầm vô cớ
• được thông báo về lý do bị bắt giữ 

và các tội trạng bị truy tố
• được đưa ra tòa xét xử nhanh 

chóng và quyền được tự do trong 
khi chờ đợi xét xử

• được bồi thường nếu bị bắt giữ trái 
phép

• được coi là vô tội cho đến khi có 
bằng chứng phạm tội theo quy 
định của pháp luật

• được quyền tự bào chữa hoặc tự 
quyết định 

• không bị buộc khai báo chống lại 
bản thân hoặc buộc thú tội; và

• không phải là đối tượng của sự can 
thiệp trái phép hoặc tùy tiện vào 
đời tư cá nhân.

Chính sách hiện thời của Úc về 
quyền dân sự và chính trị

Thông qua sự kết hợp của Hiến Pháp, 
luật pháp và các phán quyết mang 
tính tiền lệ, nước Úc có sự bảo vệ cụ 
thể đối với một số quyền dân sự và 
chính trị, bao gồm quyền:
• bầu cử6

• đời tư cá nhân7

• được xét xử công bằng kể cả việc 
được có đại diện pháp lý8

• giữ im lặng khi bị thẩm vấn9

• xét xử nhanh chóng;10 và
• không bị miệt thị một cách bất 

công hoặc phỉ báng (làm mất danh 
dự).11

Tuy nhiên trong những năm gần đây, 
chính phủ Liên Bang và một số tiểu 
bang đã ban hành các đạo luật nhằm 
giảm thiểu các quyền cơ bản này 
trong một số trường hợp cụ thể. Sau 
biến cố 11 tháng 9, Chính Phủ Liên 
Bang Úc đã thông qua một đạo luật 
giới hạn một số quyền dân sự cơ bản 
như quyền bảo vệ riêng tư, quyền 
được cố vấn pháp lý, và quyền được 
giữ im lặng trong lúc bị thẩm vấn.

Các quyền dân sự và chính trị 
không được bảo vệ ở Úc

Giam giữ khi chưa bị buộc tội

Năm 2002, Chính Phủ Liên Bang ban 
hành một số đạo luật cho phép cơ 
quan ASIO và Lực Lượng Cảnh Sát 
Liên Bang Úc được quyền tạm giữ 

những người, tuy không bị tình nghi 
là đã hay có thể thực hiện những 
hành vi khủng bố nhưng lại có 
những thông tin liên quan đến một 
cuộc điều tra chống khủng bố. Họ 
có thể bị tạm giam trong vòng bảy 
ngày mà không cần phải bị buộc tội, 
và thời gian giam giữ có thể được 
kéo dài.12

Trong một xã hội dân chủ, ngay cả 
trong những trường hợp bị đe dọa 
nghiêm trọng, không một cá nhân 
nào có thể bị từ chối quyền tự do 
và là đối tượng của sự giam giữ tùy 
tiện ngoại trừ trường hợp họ bị truy 
tố và được đưa ra xét xử một cách 
nhanh chóng bằng một phiên tòa 
độc lập. 
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Các Trường Hợp Cụ Thể

Sự bùng nổ các án lệnh viễn 
thông
Matthew là một thành viên 
được bầu vào hội đồng thành 
phố địa phương. Ông đang bị 
Ủy Ban Chống Tham Nhũng Ðộc 
Lập (Independent Commission 
Against Corruption - ICAC) điều 
tra trong vài tháng qua vì bị 
cáo buộc tội tham nhũng tại Hội 
Ðồng Thành Phố. Bà Caroline, 
vợ ông, vừa mới khám phá ra 
rằng tất cả mọi điện thoại của 
bà, bao gồm điện thoại tại nơi 
làm việc, tại nhà và điện thoại 
di động, đều bị nghe lén. Bà chỉ 
biết việc việc này khi chồng bà 
bị cơ quan ICAC thẩm vấn. Tuy 
nhiên cuộc điều tra đã không 
tìm được bằng chứng nào cho 
thấy Matthew hoặc Caroline có 
hành vi tham nhũng.3

Số án lệnh cho phép nghe lén điện 
thoại đã tăng vọt trong 5 năm qua. 
Hiện nay có nhiều cơ quan có thể xin 
án lệnh này, bao gồm lực lượng cảnh 
sát tiểu bang và liên bang, Ủy Ban 
Thanh Tra Lực Lượng Cảnh Sát (Police 
Integrity Commission), Cơ Quan Ðiều 
Tra Tội Phạm Quốc Gia (National Crime 
Authority), Ủy Ban Ðầu Tư và Chứng 
Khoán Úc (Australian Securities and 
Investments Commission - ASIC), 
ICAC và các Ủy Ban Ðiều Tra Quốc 
Gia (Royal Commission). Trong năm 
2001, số cuộc điện thoại bị chặn nghe 
tính theo bình quân đầu người ở Úc 
nhiều hơn ở Hoa Kỳ đến 20 lần.4 Ðấy 
là chưa kể những cuộc điện thoại bị 
cơ quan ASIO chặn nghe.

Trong khi việc kiểm duyệt thông tin 
liên lạc và những kỹ thuật theo dõi 
là điều cần thiết trong việc chống lại 
tội phạm thì những điều này lại có 
liên hệ đến việc xâm phạm tính riêng 
tư một cách nghiêm trọng.5 Chúng ta 
cần có sự giám sát bên ngoài mạnh 
mẽ hơn để bảo đảm rằng chúng được 
sử dụng đúng và không bị lạm dụng. 
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“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

d Muốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo 
vệ nhân quyền bằng một 
Hiến Chương hoặc một 
Ðạo Luật Nhân Quyền, xin 
tham khảo dữ kiện Số 1: 
Bối Cảnh Nhân Quyền 
(Background to Human 
Rights).

Tự do ngôn luận
Năm 2003, Chính Phủ Liên Bang sửa 
đổi một số đạo luật nhằm gia tăng 
quyền hạn cho cơ quan ASIO,13 theo 
đó quyền tự do báo chí và tự do ngôn 
luận bị giới hạn triệt để. Hiện nay bất 
kỳ ai, kể cả luật sư, phóng viên hoặc 
thành viên quốc hội, đều không được 
phép tường trình về các vấn đề có liên 
quan đến một cuộc điều tra chống 
khủng bố trong thời gian hai năm. 

Việc cấm phát sóng bản nhạc châm 
biếm của Pauline Pantsdown đã chứng 

tỏ quyền tự do ngôn luận 
không hoàn toàn được bảo 
vệ ở Úc.

Quyền đời tư cá nhân
Năm 2004, Quốc Hội Liên 
Bang Úc thông qua một 
đạo luật nới rộng phạm vi 
can thiệp viễn thông nhằm 
bao gồm việc kiểm duyệt 
thông tin liên lạc dưới hình 
thức văn bản và hình ảnh, 
chẳng hạn như thư điện tử 
(email).14

Như vậy quyền đời tư cá 
nhân chỉ còn được bảo đảm 
một cách giới hạn ở Úc bởi vì chúng ta 
không có biện pháp hay hình phạt nào 
dành cho việc vi phạm đời tư cá nhân. 

Quyền giữ im lặng
Các đạo luật chống khủng bố dành cho 
cơ quan ASIO và các đạo luật quy định 
quyền hành của các ủy ban luật pháp 
– chẳng hạn như Ủy Ban Ðiều Tra 
Tội Phạm Úc, ASIC, ICAC, và Ủy Ban 
Thanh Tra Lực Lượng Cảnh Sát – giới 
hạn quyền giữ im lặng khi bị tra hỏi. 
Mặc dù không phải là tòa án, nhưng 
những cơ quan này có thể buộc người 
ta trả lời các câu hỏi ngay cả trong 
trường hợp những câu trả lời này có 
thể tiết lộ việc họ đang có những hành 
vi phạm pháp.

Quyền bầu cử
Mọi công dân Úc trên 18 tuổi và những 
công dân Anh Quốc có tên trong danh 
sách cử tri trước ngày 26 tháng 1 năm 
1984 đều có quyền bỏ phiếu trong 
các cuộc bầu cử liên bang. Tuy nhiên, 
những tù nhân đang thọ án tù giam từ 
ba năm trở lên15 hoặc những công dân 
Úc sinh sống ở ngoại quốc từ sáu năm 
trở lên16 đều không được hưởng quyền 
tự do cơ bản này.

Cải thiện quyền dân sự và chính 
trị ở Úc

Mặc dù Úc là một quốc gia dân chủ và 
có một lịch sử về việc tôn trọng quyền 
dân sự và chính trị của dân chúng, 
những sửa đổi về luật pháp trong 
thời gian gần đây đã chứng tỏ những 
quyền cơ bản này có thể bị thu hẹp 
một cách dễ dàng. 

Việc bảo vệ quyền dân sự và chính trị 
cũng như các quyền tự do cơ bản cho 
phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế là 
điều cần thiết nhằm bảo đảm rằng mọi 
người dân Úc đều được bảo đảm nhân 
quyền và nhân phẩm của họ.
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Dữ Kiện số

Người khiếm năng (khuyết 
tật) ở Úc

Vào năm 1998, Úc có 3,6 triệu người 
khiếm năng (19% dân số).4 Con số này 
bao gồm những người bị khiếm khuyết 
về mặt trí tuệ, tâm thần, cơ phận, 
cảm giác và mất khả năng không phải 
do bẩm sinh. Ða số những người này 
(87%) đã phải chịu đựng những hạn chế 
trong các sinh hoạt, chẳng hạn như di 
chuyển hay liên lạc, hay những hạn chế 
về khả năng đến trường hay làm việc.5 

Quyền của người khuyết tật 
trong các công ước quốc tế

Người khuyết tật tức người khiếm năng 
được quyền hưởng tất cả những quyền 
có trong Công Ước Quốc Tế về Kinh 
Tế, Xã Hội và Văn Hóa (International 
Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights - ICESCR) và Công Ước 
Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị 
(International Covenant on Civil and 
Political Rights - ICCPR).6 Cả hai công 
ước này ngăn cấm việc đối xử phân biệt 
dưới bất kỳ hình thức nào. Ủy Ban đặc 
trách Công Ước ICESCR yêu cầu chính 

phủ các nước bảo vệ chống lại việc phân 
biệt khuyết tật và có hành động tích 
cực giúp giảm thiểu những bất lợi. Hành 
động tích cực có nghĩa là dành sự ưu đãi 
cho những người bị khiếm khuyết khả 
năng để giúp họ tham gia một cách đầy 
đủ và bình đẳng trong xã hội.7 Ngoài ra, 
quyền của trẻ khuyết tật còn được công 
nhận trong Công Ước về Quyền của Trẻ 
Em (Convention on the Rights of the 
Child - CROC).8

Việc sử dụng công ước ICCPR và 
ICESCR cũng như những hiệp định có 
liên quan đến việc tra tấn, phân biệt 
chống lại phụ nữ và phân biệt chủng 
tộc của những người khuyết tật đã gặp 
rất nhiều trở ngại và những điều này 
đã được nhận diện.9 Kết quả là một 
hiệp định riêng biệt của Liên Hiệp Quốc, 
nhắm vào người khiếm khuyết khả năng 
hiện đang được soạn thảo.10

Hơn nữa, hiện đang có một số nguyên 
tắc chỉ đạo khu vực và quốc tế về việc 
áp dụng các tiêu chuẩn nhân quyền đối 
với người khuyết tật. Hai nguyên tắc 
có tên Các Nguyên Tắc Tiêu Chuẩn về 
Quân Bằng Cơ Hội (Standard Rules on 
the Equalization of Opportunities) và 
công ước Biwako Millennium Framework 
(một chương trình hành động khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương nhằm thực 
hiện một xã hội bao gồm, dựa trên nhân 
quyền, không gây trở ngại cho những 
thành phần khuyết tật) là những chuẩn 
mực hữu dụng dùng để đo lường trách 
nhiệm của chính phủ Úc trong việc thực 
hiện các quyền của người khuyết tật.11

Chính sách khuyết tật hiện 
thời của Úc 
Chính Phủ Úc đã nỗ lực cải thiện quyền 
của người khuyết tật thông qua Ðạo 
Luật Phân Biệt Khuyết Tật năm 1992 
(Disability Discrimination Act 1992 - 
DDA) và Ðạo Luật Các Dịch Vụ Khuyết 
Tật năm 1986 (Disability Services Act 
1986 - DSA). Các chính phủ liên bang, 
tiển bang và lãnh thổ chia sẻ trách 
nhiệm trong việc tài trợ ngân sách 
nhằm cung cấp các dịch vụ cho người 
khuyết tật.12

Ðạo luật DDA quy định rằng việc đối 
xử thiếu thiện cảm với một người, dù 
là trực tiếp hay gián tiếp, vì sự khiếm 
khuyết của họ là bất hợp pháp. Ðối xử 
phân biệt trực tiếp là khi một người 
khuyết tật bị đối xử thiếu thuận lợi một 
cách rõ ràng so với những người bình 
thường. Ðối xử phân biệt gián tiếp là khi 
một chính sách hay một thông lệ có vẻ 
như được áp dụng một cách trung hòa 

với mọi người nhưng thật ra lại khiến 
cho một người khuyết tật khó tuân thủ 
hơn. Chẳng hạn như cầu thang phía 
trước các cao ốc là một cản trở đối với 
những người sử dụng xe lăn. 

Ðạo Luật DDA ngăn cấm việc đối xử 
phân biệt đối với người khuyết tật trong 
các lãnh vực: 
• nhân dụng 
• giáo dục
• tiếp cận các cơ sở
• cung cấp hàng hóa, dịch vụ và tiện 

nghi
• chỗ ở
• câu lạc bộ và thể thao
• sử dụng đất đai; và 
• quản trị các đạo luật và chương trình 

liên bang. 

Ðạo Luật này còn ngăn cấm việc quấy 
nhiễu người khuyết tật trong các lãnh 
vực:
• nhân dụng 
• giáo dục; và 
• cung cấp hàng hóa, dịch vụ và tiện 

nghi. 

Tất cả mọi tiểu bang và lãnh thổ đều có 
những đạo luật tương tự, ngăn cấm việc 
đối xử phân biệt với người khuyết tật. 

Ðạo luật về các dịch vụ khuyết tật DSA 
thiết lập điều khoản quy định các dịch 
vụ hỗ trợ dành cho những người bị 
khiếm khuyết về mặt cơ thể, tâm thần, 
trí tuệ và giác quan trong các lãnh vực 
chỗ ở, nhân dụng và tham gia cộng 
đồng. Mỗi tiểu bang và lãnh thổ đều 
có riêng một đạo luật về các dịch vụ 

khuyết tật.

Các quyền của người khuyết 
tật không được bảo vệ ở Úc
Các dịch vụ khuyết tật và các đạo luật 
chống phân biệt ở Úc không bảo đảm 
việc thực hiện các biện pháp tích cực 
nhằm đoan chắc rằng người khuyết tật 
có thể tham gia một cách bình đẳng 
trong xã hội.13 Chẳng hạn như rất nhiều 
các cao ốc, các hình thức chuyên chở 
công cộng cũng như nơi làm việc vẫn 
còn những cản trở vật chất, gây khó 
khăn cho người khuyết tật trong việc 
tiếp cận. Nếu đạo luật chống đối xử 
phân biệt quy định bổn phận thực hiện 
những biện pháp tích cực, thì có lẽ 
những trở ngại trên đã không còn nữa.

Ðạo luật chống đối xử phân biện tập 
trung vào những khiếu nại cá nhân hơn 

Các Trường Hợp Cụ Thể

Bạc đãi và bỏ bê người 
khuyết tật
Neil bị một chứng bệnh tâm 
thần. Trong thời gian theo học 
tại một trường công lập dành 
cho những trẻ khuyết tật ở 
Perth, cậu thường xuyên bị nhốt 
trong một chuồng quây rào kín 
vì có hành vi xấu. Chuồng này 
có ba mặt được quây bằng một 
hàng rào cao 3,5 mét và được 
gắn vào tường của một tòa nhà. 
Chuồng không có nhà vệ sinh 
hay nguồn nước và được dựng 
lên nhằm mục đích nhốt giữ Neil. 
Trong mấy tháng qua, hầu như 
ngày nào Neil cũng bị nhốt vào 
chuồng này, có ngày bị nhốt vài 
lần và mỗi lần có thể lâu đến 1 
giờ 20 phút.1

Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Tây Úc 
đồng ý tháo gỡ chuồng nhưng 
không bảo đảm là có dùng lại nữa 
hay không.  

Quyền của Người Khuyết Tật
Disability Rights - Vietnamese



là giải quyết việc đối xử phân biệt một 
cách có hệ thống. 

Phân biệt một cách có hệ thống xảy ra khi 
luật pháp, các chính sách, thông lệ, cơ cấu 
tổ chức hoặc tập tục tại nơi làm việc đối 
xử thiếu thiện cảm với người khuyết tật. 

Nước Úc có một lịch lịch sử lâu dài về việc 
đưa người khuyết tật vào các trại, viện. 
Mặc dù từ thập niên 70, chính phủ đã có 
một chính sách hội nhập người khuyết tật 
vào trong xã hội nhưng vẫn còn rất nhiều 
người khuyết tật tiếp tục cần sự trợ giúp 
để sống trong cộng đồng và thường thì họ 
lại không nhận được sự trợ giúp cần thiết. 
Sống trong cộng đồng là một quyền cơ 
bản của con người nhưng rất nhiều người 
khuyết tật lại thường xuyên bị từ chối 
quyền này. 

Cách thức đồi xử với người khuyết tật hiện 
là một vấn đề tổng thể nghiêm trọng. 

Chúng ta có thể nhận ra điều này trong 
nhiều trường hợp người khuyết tật tiếp tục 
bị bạc đãi, bỏ bê và những cái chết có thể 
ngăn ngừa  được.

Cải thiện quyền của người 
khuyết tật ở Úc
Trong khi Úc có một thành tích khá tốt về 
việc quảng bá  và bảo vệ quyền của người 
khuyết tật thì chúng ta lại thất bại trong 
việc thực hiện đầy đủ phạm vi sâu rộng 
của các quyền được định trong các công 
ước quốc tế. Những cải thiện đã được thực 
hiện nhằm bảo vệ quyền của người khuyết 
tật vẫn có thể bị các chính phủ tương lai 
thay đổi.

Khi một Tòa Án Liên Bang phán rằng việc 
nghiện ngập một loại thuốc cấm có thể 
được coi là một sự khuyết tật thì Chính 
Phủ Liên Bang đã đưa ra một dự thảo tu 
chính án có tên Tu Chính Án về Phân Biệt 
Khuyết Tật 2003 (Disability Discrimination 
Amendment Bill 2003). Nội dung tu chính 
án cho phép việc đối xử phân biệt vói một 
người nghiện ngập một loại thuốc cấm. 
Mặc dù dự luật này chưa được quốc hội 
thông qua nhưng nó chứng tỏ rằng một 
chính phủ có thể dễ dàng giảm bớt việc 
bảo vệ nhân quyền.

Việc bảo vệ quyền của người khuyết tật 
cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, 
bao gồm các biện pháp tích cực, là điều 
cần thiết. Ðể có thể cải thiện các quyền 
của người khuyết tật, Chính Phủ Liên Bang 
Úc cần hỗ trợ và thực hiện Công Ước mới 
của Liên Hiệp Quốc về quyền của người 
khuyết tật đang được đề nghị cũng như 
Các Nguyên Tắc Tiêu Chuẩn và Công Ước 
Biwako Framework. 
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Các Trường Hợp Cụ Thể

Lạm dụng và bỏ bê người 
khuyết tật 
Bà Catherine 79 tuổi, bị trở ngại 
trong vấn đề di chuyển và sống 
tại một nhà dưỡng lão ở Sydney. 
Thường khi bà yêu cầu được  giúp 
đỡ đi nhà vệ sinh thì các nhân viên 
trả lời là họ rất bận. Sau đó họ lấy 
một tấm vải gấp sẵn để giữa hai 
chân bà và bảo bà tiêu tiểu vào 
đấy. Quá xấu hổ và ngỡ ngàng, bà 
Catherine buộc phải đi tiểu ngay 
trên giường.2

Darren, 9 tuổi, sống tại một viện tế 
bần dành cho những người khuyết 
tật tại một vùng xa ở Queensland. 
Cậu bị thiếu dinh dưỡng, lâm bệnh 
và được chuyển đến một bệnh viện 
lớn ở Brisbane. Giới hữu trách và 
bệnh viện đã thu xếp một lệnh 
“Không Cần Hồi Sinh” (“Not for 
Resuscitation” (“NFR”)) trong hồ 
sơ bệnh lý của Darren. Lệnh này 
cho phép bệnh viện không cần phải 
có những biện pháp tích cực để 
cứu tỉnh Daren trong trường hợp 
cậu cần được hồi sinh để giữ sinh 
mạng. Một số nhân viên làm việc 
tại viện tế bần đã quan tâm đến 
trường hợp của Daren và thông 
báo cho một tổ chức ủng hộ do 
chính phủ tài trợ. Tổ chức này đã 
can thiệp và đòi hỏi việc thu hồi 
lệnh án NFR. Kết quả là sau đó 
Daren đã lên cân, khỏi bệnh và trở 
về viện tế bần.3
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“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

d Muốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo 
vệ nhân quyền bằng một 
Hiến Chương hoặc một 
Ðạo Luật Nhân Quyền, xin 
tham khảo dữ kiện Số 1: 
Bối Cảnh Nhân Quyền 
(Background to Human 
Rights).
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Quyền về Giáo Dục 
Các Trường Hợp Cụ Thể

Ðóng cửa trường học
Năm 1994, Jordan được 6 tuổi 
và đang học lớp 2 tại một ngôi 
trường ở vùng thôn quê miền 
Ðông-Bắc Victoria thì trường 
bị đóng cửa. Cậu rất thích ngôi 
trường này và yêu mến thầy 
mình mặc dù, ngoài cậu ra, 
trường chỉ vọn vẹn có 20 học 
sinh. Sau đi trường đóng cửa, 
Jordan phải mất cả giờ đồng hồ 
để đi học tại một ngôi trường 
gần nhất. Khi còn nhỏ tuổi, 
Jorden thường cảm thấy mệt 
nhoài khi đến trường đến nỗi cậu 
không còn sức để tập trung vào 
việc học.1

Nghiên cứu cho thấy khoảng 
20–25% học sinh lớp 9 và 10 ở 
Victoria có sức học dưới mức tiêu 
chuẩn tối thiểu2 của tiểu bang về 
hai môn đọc và toán. Nhiều em 
trong số này bị ảnh hưởng bởi 
việc đóng cửa trường và sĩ số học 
sinh trong lớp gia tăng trong thời 
gian từ 1993-1995.2

Các Trường Hợp Cụ Thể

Tiếp cận giáo dục
Hai anh em, Marguerite và Paul 
học tại một trường trung học 
công lập ở vùng ngoại ô phía tây 
Melbourne. Năm 2003, hai em 
theo học lớp 8 và 9 nhưng lại 
không được phép sử dụng máy 
điện toán của nhà trường ngoài 
giờ học vì cả hai không đóng lệ 
phí máy điện toán $180 một em 
mà nhà trường yêu cầu. Trong 
khi đó mẹ các em, một bà mẹ 
đơn chiếc, lại có thu nhập thấp. 
Bà được chính phủ trợ cấp $127 
đô-la cho mỗi đứa con nhưng 
số tiền này không đủ cho bà 
trang trải tiền mua sắm đồng 
phục, sách vở, phí đi cắm trại 
và máy điện toán. Tất cả những 
học sinh khác học chung lớp với 
Marguerite và Paul đã dùng máy 
điện toán của nhà trường để làm 
bài. Cả Marguerite và Paul đều 
cảm thấy như bị “đì” vì  không 
có tiền đóng lệ phí sử dụng máy 
điện toán.3

Quyền về giáo dục trong 
các công ước quốc tế
“Mọi người đều có quyền được 
hưởng một nền giáo dục. Giáo dục 
phải được miễn phí ít ra là ở các 
cấp tiểu học và cơ sở. Cấp tiểu học 
sẽ là trình độ giáo dục bắt buộc.”
Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân 
Quyền, Ðiều 26.

Ðiều 13 của Công Ước Quốc Tế 
về Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn 
Hóa (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural 
Rights - ICESCR) khẳng định rằng 
chính phủ các nước cần cung cấp 
cho người dân: 
• một nền giáo dục tiểu học miễn 

phí và bắt buộc
• một nền giáo dục bậc trung học 

phổ cập, dễ tiếp cận và dần dần 
được miễn phí

• một nền giáo dục cao đẳng mà 
mọi người có thể tiếp cận một 
cách bình đẳng và dần dần được 
miễn phí; và

• giáo dục cấp tốc dành cho những 
người chưa hoàn tất bậc tiểu 
học.

Trong khi mục tiêu của tất cả hình 
thức giáo dục là được cung cấp 
hoàn toàn miễn phí thì mục tiêu 
này có thể được thực hiện dần dần 
- bắt đầu từ bậc tiểu học, sau đó 
đến bậc trung học và cao đẳng.4

Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Quyền 
của Trẻ Em giải thích rằng quyền 
được hưởng một nền giáo dục phụ 
thuộc vào việc tiếp cận cũng như 
nội dung và chất lượng của chương 
trình giảng dạy.5 Chính phủ các 
nước cần thành lập một trình độ 
giáo dục cưỡng bách 
tối thiểu để công nhận 
“rằng mỗi đứa trẻ 
có những đặc tính, 
ý thích, khả năng 
và nhu cầu học hỏi 
riêng”.6 Ủy Ban Liên 
Hiệp Quốc về Quyền 
Kinh Tế, Xã Hội và 
Văn Hóa quy định rằng 
các tiêu chuẩn giáo 
dục này cần có những 
tính năng:
• phổ cập – được 

thực hiện bởi những 
cơ sở giáo dục có 
chất lượng và chức 
năng

• có thể tiếp cận 
– không có sự phân 

biệt, trường lớp không quá xa nơi 
dân chúng cư ngụ, chi phí phải 
chăng và dần dần được miễn phí

• có thể chấp nhận được – dùng 
những chương trình và phương 
pháp giảng dạy có chất lượng 
cao, phù hợp về mặt văn hóa; và

• có khả năng thích ứng – thích 
ứng với các nhu cầu thay đổi của 
xã hội, cộng đồng và học sinh.

Chính sách giáo dục hiện 
thời của Úc
Tại Úc, trách nhiệm pháp lý trong 
lãnh vực giáo dục phụ thuộc chủ 
yếu vào các tiểu bang và lãnh thổ. 
Với chủ trương theo đuổi kế hoạch 
của ICESCR, chính sách giáo dục 
của Úc chú trọng nhiều vào lãnh 
vực giáo dục tiểu học. Chính sách 
giáo dục của một số tiểu bang và 
lãnh thổ quy định:
• các luật lệ về việc mở trường học
• tuổi bắt buộc đến trường
• trách nhiệm của phụ huynh về 

việc cho con em đến trường; và
• thành lập chương trình giảng dạy 

tối thiểu của trường.

Các mục tiêu của chương trình 
giảng dạy được dựa cơ bản trên kế 
sách Các Mục Tiêu Giáo Dục Quốc 
Gia (National Goals for Schooling).7 
Các mục tiêu này quy định rằng:
• Việc giáo dục cần phát triển đầy 

đủ năng lực và tài năng của mọi 
học sinh

• học sinh cần đạt được các tiêu 
chuẩn cao về kiến thức, kỹ năng 
và sự hiểu biết thông qua một 
chương trình giảng dạy cân đối 
và toàn diện; và

• việc giáo dục không nên có sự 
phân biệt và cần phổ biến sự 
hiểu biết về tính đa dạng.

Education Rights - Vietnamese
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Một số tiểu bang và lãnh thổ có quy 
định các điều khoản dành cho các 
trường học “đặc biệt” nhằm mục đích 
cung cấp một nền giáo dục thích hợp 
cho những trẻ em có nhu cầu đặc 
biệt. Trong một số trường hợp, chính 
phủ còn quy định việc giáo dục tại 
nhà.

Các quyền không được  
bảo vệ ở Úc
Luật pháp Úc có quy định quyền lợi 
về giáo dục nhưng trong phạm vi 
hạn hẹp hơn quy định của ICESCR 
hay Công Ước về Quyền của Trẻ Em 
(Convention on the Rights of the 
Child) và có sự bảo vệ giới hạn đối với 
quyền về giáo dục của mỗi cá nhân. 
Chẳng hạn như luật NSW nhấn mạnh 
về bổn phận của phụ huynh nhằm 
bảo đảm việc trẻ em được đến trường 
thay vì quy định trách nhiệm của 
chính phủ trong việc cung cấp một 
nền giáo dục đáp ứng các nhu cầu 
của mọi học sinh.8

Chính phủ các tiểu bang và lãnh thổ 
cho phép việc khai trừ (đình chỉ và 
đuổi học) đối với những học sinh có 
những hành vi không tuân thủ các 
tiêu chuẩn đạo đức. Việc khai trừ có 
nghĩa là quyền cơ bản về giáo dục 
của các em đã bị vi phạm. Ðối với 
những trẻ em không nhận được một 
nền giáo dục chất lượng, thì khả năng 
rủi ro không tìm được việc làm sẽ 
cao hơn và chúng khó thể đương đầu 
với những rào cản khi tham gia vào 
xã hội. Học sinh người bản xứ có tỷ 
lệ cao hơn trong việc bị đình chỉ đến 
trường trong thời gian dài hoặc bị 
đuổi học.9

Nhiều chính phủ Úc đã thất bại trong 
việc thi hành nghĩa vụ cung cấp một 
nền giáo dục phổ cập và miễn phí. 
Ðạo Luật Giáo Dục NSW năm 1990 
(NSW Education Act 1990) quy định 
rằng việc giảng dạy trong các trường 
công lập phải được miễn phí. Thế 
nhưng chính sách hiện tại của chính 
phủ lại khuyến khích việc đóng góp 
“tự nguyện”. Rất nhiều chính phủ đã 
khuyến khích các trường công lập tính 
phí dù chỉ là đối với một số môn học 
đặc biệt. Hầu hết các chính phủ đều 
tính học phí “đầy đủ” đối với thành 
phần “du học sinh”. Tất cả các trường 
đều yêu cầu đóng lệ phí cho việc đi 
dã ngoại, vật liệu và dụng cụ học tập. 
Các khoản tốn kém này có thể sẽ 
khiến các em học sinh thuộc các gia 
đình có thu nhập thấp gặp khó khăn 
trong việc tham gia những sinh hoạt 
này.

Sự chênh lệch về kết quả giáo dục là 
một vấn đề luôn tồn tại ở Úc. Tỷ lệ 
nam sinh và nữ sinh theo học và hoàn 

tất bậc trung học có một khoảng cách 
khá lớn: đối với nam sinh, tỷ lệ này 
là 70% trong khi đó đối với nữ sinh 
là 81%. Trong khi dó tỷ lệ học sinh 
người bản xứ hoàn tất bậc trung học 
chỉ ở mức 39%.10

Chi phí giáo dục bậc đại học ở Úc tiếp 
tục gia tăng. Sự gia tăng này càng 
khiến cho các gia đình có thu nhập 
thấp khó có khả năng lo cho con em 
họ theo đuổi bậc đại học hơn. Thật 
ra, số sinh viên có nguồn gốc kinh tế 
- xã hội thấp kém ở bậc đại học đã 
giảm sút trong những năm của thập 
niên 90.11 Số sinh viên thuộc tầng lớp 
lao động hoặc người bản xứ tại các 
trường đại học Úc vẫn ở tỉ lệ khá thấp 
so với các tầng lớp khác. 

Ngân sách tài trợ cho các trường tư 
thục có thể làm giảm bớt ngân sách 
dành cho các trường công lập. Công 
ước ICESCR quy định quyền được 
chọn trường tư thục vì lý do tôn giáo 
của phụ huynh.12 Tuy nhiên, ở Úc, 
mức thu nhập trong năm 2001 của 
các trường “tư” (trường đạo và tư 
thục) từ những nguồn công cộng lại 
chiếm hơn phân nửa (57%) tổng thu 
nhập của các trường này.13 Ngân sách 
này đã làm giảm bớt ngân sách dành 
cho các trường công lập. 

Thí dụ quốc tế về sự bảo vệ 
quyền về giáo dục
Ở Ðức Quốc trong những năm của 
thập niên 70, một số viện đại học đã 
đưa ra giới hạn số sinh viên mà họ 
sẽ thu nhận. Những học sinh không 
được thu nhận vào trường y khoa đã 
đệ đơn khiếu nại.14 Các học sinh cho 
rằng các tiêu chuẩn dùng để tuyển 
sinh mang tính tùy tiện và điều này 
đã vi phạm quyền được chọn trường 
và ngành học của họ. 

Trong khi tòa án từ chối đưa ra phán 
quyết về việc chính phủ có bổn phận 
cung cấp đủ khả năng giáo dục cho 
tất cả các khóa học hay không nhưng 
lại tuyên rằng chính phủ cần phải 
chứng minh được chỉ tiêu tuyển sinh 
của các trường là chỉ tiêu tối đa có 
thể thực hiện và các trường phải 
chấm dứt việc tuyển sinh theo tiêu 
chuẩn tùy tiện.

Cải thiện quyền về giáo  
dục ở Úc
Trong khi Úc có một chính sách cưỡng 
bách giáo dục và chương trình giảng 
dạy tối thiểu thì nước này lại không 
có nhiều sự bảo đảm về chất lượng, 
khả năng tiếp cận và khả năng chi trả 
giáo dục cho tất cả mọi người. Thật ra 
nước Úc đang gia tăng khuynh hướng 
chuyển xa dần quy định cung cấp một 

nền giáo dục miễn phí cho các trình 
độ đại học, trung và tiểu học. Ủy Ban 
Liên Hiệp Quốc về Quyền Kinh Tế, Xã 
Hội và Văn Hóa đã xác định rằng bất 
kỳ sự giảm thiểu hay rời xa nào đối 
với việc cải thiện dần dần quyền về 
giáo dục phải được xem xét kỹ lưỡng 
và lý giải đầy đủ.

Việc bảo vệ quyền về giáo dục cho 
phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế 
là điều cần thiết nhằm bảo đảm rằng 
mọi người dân đều có thể tiếp cận 
một nền giáo dục có chất lượng.
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“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

dMuốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo vệ 
nhân quyền bằng một Hiến 
Chương hoặc một Ðạo Luật 
Nhân Quyền, xin tham khảo 
dữ kiện Số 1: Bối Cảnh Nhân 
Quyền (Background to 
Human Rights).
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Dữ Kiện số 

Môi Trường và Nhân Quyền

Nhân quyền quốc tế và môi 
trường

Nhân quyền không thể được bảo đảm 
trong một môi trường suy thoái. Sự ô 
nhiễm và sử dụng nước quá độ, sự xói 
mòn đất nông nghiệp, sự ô nhiễm không 
khí, sự xáo trộn hệ sinh thái tự nhiên 
và việc tận dụng các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên là những mối đe dọa trong 
việc  thực hiện những quyền cơ bản của 
con người như quyền sống, quyền về sức 
khỏe, quyền được sống và quyền phát 
triển.

Quyền được hưởng một môi trường 
lành mạnh chưa được công nhận riêng 
biệt trong luật nhân quyền quốc tế. Tuy 
nhiên việc thỏa mãn các quyền cơ bản 
của con người về mặt lâu dài lại phụ 

thuộc vào một môi trường lành mạnh có 
đặc tính sinh thái tốt. Chẳng hạn như 
quyền được hưởng một môi trường lành 
mạnh đã được công nhận như là một 
khía cạnh của quyền về sức khỏe3 trong 
luật quốc tế.

Dự Thảo Tuyên Ngôn về Các Nguyên Tắc 
Nhân Quyền và Môi Trường năm 1994 
(1994 Draft Declaration on the Principles 
of Human Rights and the Environment) 
đã nêu rõ những mối liên hệ giữa nhân 
quyền và môi trường. Bản dự thảo xác 
nhận rằng ‘mọi người đều có quyền được 
hưởng một môi trường an toàn, lành 
mạnh, có đặc tính sinh thái tốt. Quyền 
này cùng những quyền con người khác 
như quyền dân sự, văn hóa, kinh tế, 
chính trị và xã hội là những quyền phổ 
thông, phụ thuộc lẫn nhau và không thể 
phân chia’.4

Chính sách bảo vệ môi 
trường hiện thời của Úc
Các tiểu bang và lãnh thổ ở Úc đều 
có những đạo luật bảo vệ môi trường. 
Những đạo luật này bao gồm nhiều lãnh 
vực, chẳng hạn như: 
• ô nhiễm không khí
• ô nhiễm nguồn nước
• ô nhiễm đất đai
• lâm nghiệp
• khai thác mỏ
• ngư nghiệp
• bảo vệ đời sống hoang dã

• các loài có nguy cơ bị diệt chủng; và 
• những khu vực được bảo vệ. 

Ngoài ra còn có các đạo luật liên bang 
bảo vệ một số lãnh vực có liên quan đến 
môi trường. 

Những đạo luật này giúp bảo vệ sức 
khỏe con người, bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên và bảo tồn môi trường thiên nhiên. 
Trong một số trường hợp, các đạo luật 
môi trường đòi hỏi các chính phủ cung 
cấp thông tin về các vấn đề môi trường 
và cho phép công chúng tham gia vào 
những quyết định có liên quan đến môi 
trường.

Các bộ, sở chính phủ đóng một vai trò 
quan trọng trong việc thi hành các đạo 
luật môi trường. Trong một số trường 
hợp, cộng đồng cũng có thể tiến hành 
các thủ tục pháp lý để buộc thi hành các 
đạo luật này.

Các quyền không được bảo 
vệ ở Úc
Các đạo luật môi trường không có sự 
đồng bộ tại các tiểu bang. 
Trong hầu hết mọi trường hợp, các 
chính phủ đều có sự tự quyết rộng 
rãi đối với những hoạt động gây hại 
cho môi trường như đã nêu trong 
trường hợp cụ thể.

Nước Úc không có đạo luật nào bảo 
đảm rằng chính phủ sẽ có hành 
động để bảo vệ môi trường. Các cơ 
quan chính phủ không bị buộc phải 
thi hành các đạo luật môi trường. 
Hiến pháp liên bang và tiểu bang 
cũng không bảo đảm là các chính 
phủ sẽ không thay đổi luật lệ để cho 
phép các hoạt động gây hại cho môi 
trường. 

Các thí dụ quốc tế về sự bảo 
vệ nhân quyền và môi trường
Mối quan hệ giữa nhân quyền và môi 
trường đã được công nhận một cách rõ 
ràng hơn tại một số quốc gia và khu 
vực. 

Hơn 60 quốc gia trên thế giới đã công 
nhận quyền được hưởng một môi trường 
lành mạnh trong hiến pháp quốc gia. 
Chẳng hạn như Hiến Pháp Nam Phi quy 
định rằng:

Các Trường Hợp Cụ Thể

Tina sống tại một thị trấn mỏ ở 
vùng xa. Con trai bà bị chứng 
bệnh trong máu nhiễm chì ở mức 
độ cao, một chứng bệnh do hậu 
quả môi trường địa phương bị ô 
nhiễm chì nặng vì các hoạt động 
khai thác mỏ trong thời gian 
qua. Các bằng chứng y khoa cho 
thấy việc tiếp xúc với chì trong 
một thời gian dài có thể dẫn đến 
việc óc bị hư hại, bệnh nặng, 
ung thư và tử vong.1 Các phương 
pháp khai thác mỏ hiện đại đã 
giảm thiểu những tác động của 
việc khai thác mỏ đối với môi 
trường sức khỏe tại địa phương. 
Tuy nhiên bà Tina tỏ vẻ lo ngại 
về dự định thiết lập một  khu 
khai thác mỏ lộ thiên nằm gần 
thị trấn. Nhân viên tại một trung 
tâm y tế nói với bà rằng bụi bặm 
từ khu mỏ lộ thiên có thể gia 
tăng nguy cơ tiếp xúc với chất 
chì của con bà. Hội đồng thành 
phố địa phương có vẻ rất ủng 
hộ dự định khai thác mỏ lộ thiên 
mới vì nó sẽ giúp phục hồi nền 
kinh tế đang trên đà suy thoái 
của địa phương. 
Mới đây, con bà Tina lại trở bệnh và 
gặp khó khăn trong việc hoàn tất 
bài vở ở trường. Bà lo ngại rằng con 
bà sẽ trở bệnh nặng nếu đề án mỏ 
lộ thiên được phép tiến hành.2
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“Mọi người đều có quyền: 
• được hưởng một môi trường lành 

mạnh, không nguy hại cho sức khỏe 
hay đời sống; và

• có một môi trường được bảo vệ vì lợi 
ích của các thế hệ hiện tại và tương 
lai”.9

Những quốc gia khác có sự công nhận về 
quyền được tiếp cận thông tin và được 
tìm kiếm những biện pháp pháp lý để giải 
quyết những nguy hại về mặt môi trường. 
Ví dụ như trong Hiến Pháp Liên Bang Nga, 
quyền được hưởng một môi trường thuận 
lợi bao gồm quyền tiếp cận những thông 
tin đáng tin cậy và được đền bù những 
thiệt hại về mặt tài sản hoặc sức khỏe do 
sự vi phạm môi trường gây ra.10 

Sự bảo vệ hiến định đối với các quyền về 
môi trường cho phép người dân cơ hội phản 
đối những quyết định gây hậu quả xấu của 
chính phủ đối với các cộng đồng con người 
hay môi trường thiên nhiên.

Ở Châu Phi , Châu Âu và Châu Mỹ, các 
công ước nhân quyền khu vực quy định sự 
bảo vệ cụ thể đối với quyền được hưởng 
một môi trường lành mạnh.

Những quy ước khu vực khác công nhận 
tính chất quan trọng về sự tham gia của 
cộng đồng trong việc đưa ra những quyết 
định về môi trường. Chẳng hạn như Công 
Ước Aarhus của Âu Châu năm 1998 công 
nhận quyền tiếp cận thông tin, tham gia 
quyết định và tiến hành thủ tục pháp lý 
của công chúng đối với những vấn đề có 
ảnh hưởng đến môi trường.11

Cải thiện quyền về môi trường 
ở Úc
Mặc dù các đạo luật môi trường của Úc 
tương đối mạnh so với các tiêu chuẩn quốc 
tế nhưng lại không có sự công nhận về 
mặt pháp lý khẳng định môi trường lành 
mạnh là một quyền cơ bản của con người, 
và không có sự bảo đảm về mặt hiến pháp 
rằng chính phủ sẽ bảo vệ sức khỏe và môi 
trường của cộng đồng.

Việc bảo vệ quyền về môi trường cho phù 
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế là điều cần 
thiết để bảo đảm rằng mọi người, kể cả 
những thế hệ tương lai, có thể tiếp cận một 
môi trường lành mạnh và bền vững. 
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Nước và nhân quyền

Tại Úc, hàng ngàn người sống tại các vùng hẻo lánh xa xôi không thể tiếp cận 
nguồn nước uống an toàn. Các cộng đồng người thổ dân là những thành phần bị 
ảnh hưởng nhiều nhất mà rất nhiều cộng đồng phụ thuộc vào những nguồn nước 
không đạt các  tiêu chuẩn an toàn sức khỏe tối thiểu. 

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (Universal Declaration of Human Rights) 
công nhận nhân phẩm và các quyền bình đẳng của nhân loại. Ðây là những điều 
cơ bản thật cần thiết cho một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm con người. 
Nước là một trong những nhu cầu cần thiết của con người.

Tiếp cận nguồn nước được công nhận một cách rõ ràng trong Công Ước về 
việc Loại Bỏ Mọi Hình Thức Phân Biệt Chống Lại Phụ Nữ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) và Công Ước về Quyền 
của Trẻ Em (Convention on the Rights of the Child).5 Quyền được hưởng nguồn 
nước uống được và vệ sinh tương xứng cũng được công nhận như là một phần 
cần thiết của quyền về sức khỏe và quyền được hưởng một tiêu chuẩn sống tương 
xứng như đã được quy định trong Công Ước về Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).6

Năm 2003, Liên Hiệp Quốc đã khẳng định rằng quyền về nước cho phép mọi 
người được quyền tiếp cận một nguồn nước an toàn, đầy đủ, có thể chấp nhận và 
chi trả  được nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân và gia đình.7

Nhân quyền và các điều khoản môi trường có liên quan đến quyền về nước cũng 
có thể được tìm thấy trong hiến pháp của một số quốc gia. Chẳng hạn như Hiến 
Pháp Nam Phi quy định rằng mọi người đều có quyền được hưởng một nguồn 
nước đầy đủ.8

Năm 2001, Tòa Án Tối Cao Nam Phi phán rằng quyết định cắt nguồn nước cung 
cấp cho một số hộ chung cư của một hội đồng thành phố địa phương là vi hiến vì 
hiến pháp có quy định quyền được tiếp cận nguồn nước đầy đủ. Tòa Án Tối Cao 
do đó đã ra lệnh cho hội đồng thành phố mở lại nguồn cung cấp nước cho cư dân.

Ở Úc, các chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương không bị luật pháp buộc 
phải bảo đảm rằng mọi người có thể tiếp cận nguồn nước an toàn và đầy đủ.

“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

d Muốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo 
vệ nhân quyền bằng một 
Hiến Chương hoặc một 
Ðạo Luật Nhân Quyền, xin 
tham khảo dữ kiện Số 1: 
Bối Cảnh Nhân Quyền 
(Background to Human 
Rights).



Quyền về sức khỏe trong 
các công ước quốc tế
Công Ước Quốc Tế về Kinh Tế, 
Xã Hội và Văn Hóa (International 
Convention on Economic, Social and 
Cultural Rights - ICESCR).6 công 
nhận quyền về sức khỏe của con 
người.

Quyền về sức khỏe có liên quan 
chặt chẽ và phụ thuộc vào những 
quyền con người mang tính quyết 
định đối với sức khỏe, bao gồm 

quyền về thực phẩm, nhà cửa, được 
tiếp cận với nguồn nước uống, các 
điều kiện vệ sinh, các điều kiện làm 
việc an toàn và lành mạnh, môi 
trường trong lành và được tiếp cận 
với những nguồn thông tin và giáo 
dục có liên quan đến sức khỏe.7

Công ước ICESCR thừa nhận những 
hạn chế  về nguồn lực và chấp 
nhận việc hiện thực hóa dần dần 
quyền về sức khỏe thông qua luật 
pháp và chính sách. Tuy nhiên, 
công ước này cũng quy định những 
tiêu chuẩn tối thiểu mà chính phủ 
các nước có nghĩa vụ phải thực hiện 
tức khắc. Những nghĩa vụ này bao 
gồm việc: 
• bảo đảm việc tiếp cận bình đẳng 

đối với các tiện nghi, hàng hóa 
và các dịch vụ y tế trên cơ sở 
không phân biệt, nhất là đối với 
những thành phần bị cô lập và 
thiệt thòi trong xã hội

• cung cấp những loại thuốc men 
cần thiết

• bảo đảm việc tiếp cận đối với các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành 
cho việc sinh sản, bà mẹ và trẻ 
em

• cung cấp dịch vụ chủng ngừa 
cho các chứng bệnh truyền 
nhiễm chính

• thực hiện các biện pháp ngăn 
ngừa, điều trị và kiểm soát các 
loại bệnh dịch

• cung cấp vấn đề giáo dục và tiếp 
cận những thông tin có liên quan 
đến sức khỏe; và

• soạn thảo và thực hiện các chiến 
lược và kế hoạch hành động 
quốc gia về y tế công cộng.

Không nên có bất kỳ sự phân biệt 
nào trong việc cung cấp và thực 
hiện các dịch vụ y tế. Người dân 
sống trong các cộng đồng vùng 
thôn quê phải được tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe giống 
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Quyền về Sức Khỏe
Các Trường Hợp Cụ Thể

Tiếp cận dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe có thể chi 
trả được
Maggie đưa em cô, Sandra, đến 
Bệnh Viện Royal Hobart vì cô này 
bị đau bụng nặng. Họ đã phải 
đợi đến hai giờ và được bảo đi về 
nhà gặp bác sĩ gia đình. Bác sĩ 
gia đình nơi Sandra cư trú không 
còn nhận tính tiền bằng thẻ 
Medicare nữa. Hiện cô lại không 
có tiền để trả $35 đô-la lệ phí 
khám bệnh và sau đó chỉ có thể 
lấy lại $25 đô-la từ quỹ Medicare. 
Sandra phải đợi đến đợt lãnh tiền 
của Centrelink 2 ngày sau đó 
trước khi đi gặp bác sĩ.1

Dưới hệ thống Medicare, mọi 
người dân Úc đóng lệ phí chăm 
sóc sức khỏe thông qua hình thức 
đóng thuế Medicare (Medicare 
levy). Hệ thống trả tiền bằng 
Medicare, tức hệ thống chính phủ 
thanh toán lệ phí chăm sóc sức 
khỏe cho bác sĩ, được thiết lập 
nhằm bảo đảm việc tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa 
trên nhu cầu cơ bản thay vì khả 
năng chi trả .

Sự thuyên giảm số bác sĩ nhận 
thanh toán chi phí dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe bằng hình thức 
Medicare đã dẫn đến những hạn 
chế trong việc tiếp cận và khả 
năng chi trả các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe chủ yếu trên toàn nước 
Úc. Ðiều này thực sự trở thành 
một mối quan tâm, nhất là đối với 
những người sống ở vùng thôn quê 
và vùng xa. Với sự thuyên giảm số 
bác sĩ nhận thanh toán chi phí dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe bằng hình 
thức Medicare, người dân bị buộc 
phải thanh toán lệ phí tại chỗ hoặc 
không được điều trị y tế.  

Các Trường Hợp Cụ Thể

Tiếp cận chung việc chăm 
sóc sức khỏe
Nupur sống ở Úc đã hơn 30 năm. 
Bà đến Úc cùng với cha mẹ khi 
được 10 tuổi. Sau một thời gian 
làm việc lâu dài ở Úc, bố mẹ bà đã 
trở về quê hương sinh sống các 
đây 5 năm. Vừa qua, ông bố bị cơn 
đau tim và bà mẹ lại không còn đủ 
sức để chăm sóc cho chồng. Cách 
duy nhất Nupur có thể chăm sóc 
cho bố mẹ bà là họ trở về Úc. Thế 
nhưng bố mẹ bà lại không còn giữ 
chiếu khán thường trú của Úc.  Bà 
vừa được biết rằng nếu bố mẹ bà 
trở về Úc với “chiếu khán tạm trú 
dành cho cha mẹ”,5 họ sẽ không 
hội đủ điều kiện để được hưởng 
quy chế Medicare.

Medicare thường được mọi người 
biết đến như là một chương trình 
bảo hiểm y tế chung. Tuy nhiên có 
một số thành phần không hội đủ 
điều kiện để được sử dụng các dịch 
vụ y tế cơ bản do hệ thống Medicare 
cung cấp. Chẳng hạn như cha mẹ 
(chỉ có “chiếu khán tạm thời” của 
Úc) của những công dân hay thường 
trú nhân Úc.

Health Rights - Vietnamese

Beep

Beep
BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Ðing!

LỤC TÚI! LỤC TÚI! 
LỤC TÚI!

   

HẾT TIỀN!



như người dân sống ở vùng thành thị. 
Sự bình đẳng trong việc tiếp cận phải 
được thể hiện thông qua sự bình đẳng 
về kết quả sức khỏe.

Quyền về sức khỏe còn quy định rằng 
các dịch vụ y tế phải phù hợp về mặt 
văn hóa và giới tính, phù hợp các tiêu 
chuẩn đạo đức cơ bản và phải có tiêu 
chuẩn tốt.8 Ngoài ra quyền về sức 
khỏe còn bao gồm quyền kiểm soát 
sức khỏe và thân thể của chính mình, 
quyền tự do giới tính và sinh sản, và 
quyền không bị can thiệp (thí dụ như 
hành hạ hay điều trị khi chưa được sự 
đồng ý).

Luật nhân quyền quốc tế yêu cầu việc 
thực hiện các biện pháp đặc biệt đối 
với các dịch vụ y tế dành cho người 
thổ dân. Các biện pháp này đòi hỏi 
rằng cách dịch vụ cung cấp phải phù 
hợp về mặt văn hóa, có sự kết hợp 
việc chăm sóc và thuốc theo truyền 
thống, liên kết sức khỏe cá nhân với 
sức khỏe cộng đồng, và cung cấp 
phương tiện cho người thổ dân để “họ 
có thể thiết kế, thực hiện và kiểm 
soát những dịch vụ này”.9

Ngoài ra chính phủ cũng cần phải tự 
chế trong việc thực hiện những chủ 
trương có thể làm giảm thiểu những 
khía cạnh của quyền về sức khỏe đã 
được bảo đảm trong các đạo luật, 
chính sách hay thực tế.

Chính sách y tế hiện thời của Úc
Các đạo luật chống phân biệt cấp liên 
bang và tiểu bang của Úc có sự bảo 
vệ hợp pháp đối với sự phân biệt có 
liên quan đến việc tiếp cận các dịch 
vụ y tế. Ðiều này có nghĩa là người 
dân sẽ không bị từ chối việc sử dụng 
các dịch vụ hoặc phải tiếp nhận các 
dịch vụ có tiêu chuẩn thấp hơn vì lý 
do chủng tộc, sắc tộc, phái tính, bản 
năng sinh dục hay khả năng. Hơn 
nữa, hầu hết các tiểu bang và lãnh 
thổ đều có một Ðạo Luật về Y Tế 
quy định việc cung cấp các dịch vụ y 
tế cho người dân trong lãnh thổ của 

mình.

Các quyền không được  
bảo vệ ở Úc
Tuy nhiên, các đạo luật chống phân 
biệt về y tế của Úc không bảo đảm 
một cách hoàn toàn rằng mọi người 
dân đều có thể tiếp cận các dịch vụ y 
tế cơ bản. Khi xem xét vấn đề này tại 

Úc vào năm 2000, Ủy Ban Liên Hiệp 
Quốc về Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa 
đã tỏ ra quan ngại về sự khó khăn 
trong việc nhận ra quyền về sức khỏe 
được quy định trong các đạo luật hiện 
hành cũng như trong các cơ cấu tài 
trợ.10

Cải thiện quyền về sức  
khỏe ở Úc 
Trong lúc nước Úc có một lịch sử về 
việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe có chất lượng cho cộng đồng 
thì Úc lại không có sự bảo đảm rằng 
việc chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục 
được thực hiện dựa trên căn bản cần 
thiết thay vì khả năng chi trả. 

Việc bảo vệ quyền về y tế cho phù 
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế là điều 
cần thiết nhằm bảo đảm rằng mọi 
người dân đều có thể tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc y tế có chất lượng. 

Các Trường Hợp Cụ Thể

Sức khỏe người thổ dân
Leenie và chồng cô, Wally, là 
người thổ dân. Họ sống tại một 
thị trấn ở vùng đồng quê. Khi 
Wally cảm thấy đau bụng, vợ 
anh đưa anh đi gặp bác sĩ. Bác 
sĩ không khám bệnh cho Wally 
mà chỉ cho vài viên thuốc trị lở 
loét và bảo anh bỏ rượu. Sau đó 
Wally bị ngã quỵ tại nhà nhưng 
bác sĩ lại không muốn đến nhà 
gặp anh. Khi Leenie gọi xe cứu 
thương và cho họ biết địa chỉ 
thì nơi này bảo rằng chị cần tìm 
người khác đến đưa Wally đi 
bệnh viện. Khi đến được bệnh 
viện, Wally phải đợi cho tất cả 
các bệnh nhân khác được điều 
trị trước khi đến lượt anh. Cuối 
cùng thì bác sĩ cũng khám bệnh 
cho Wally và khám phá ra rằng 
anh bị viêm ruột thừa cấp tính 
và cần được giải phẫu ngay lập 
tức.2 

Rất nhiều người thổ dân đã bị đối 
xử bất công khi họ cần đến các 
dịch vụ y tế. 

Người thổ dân Úc thường bị bệnh 
tật nhiều hơn và tỉ lệ tử vong cao 
hơn so với những sắc dân khác ở 
mọi lứa tuổi. Năm 2001, tuổi thọ 
của đàn ông thổ dân là 56 tuổi so 
với tuổi thọ của đàn ông khác tại 
Úc là 77 tuổi, tuổi thọ của phụ nữ 
thổ dân là 63 tuổi so với tuổi thọ 
của phụ nữ khác tại Úc là 82 tuổi. 
Tuổi thọ của người thổ dân năm 
2001 chỉ bằng tuổi thọ của đàn 
ông khác tại Úc trong những năm 
1901–1910 và tuổi thọ của phụ 
nữ khác tại Úc trong những năm 
1920–1922.3

Người thổ dân bị nhiều chứng 
bệnh thông thường như bệnh 
tim, tiểu đường, béo phì và thận.4 
Người thổ dân cũng gặp nhiều 
khó khăn hơn trong việc tiếp cận 
nguồn nước uống, điều kiện vệ 
sinh, dinh dưỡng và nhà ở tương 
xứng.

Người thổ dân thường gặp nhiều 
khó khăn trong việc tiếp cận các 
dịch vụ y tế chẳng hạn như khả 
năng chi trả, khoảng cách xa 
xôi, phương tiện di chuyển và sự 
sẵn có. Ngoài ra các dịch vụ y tế 
không phải lúc nào cũng có sự 
phù hợp về mặt văn hóa.

“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

dMuốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo vệ 
nhân quyền bằng một Hiến 
Chương hoặc một Ðạo Luật 
Nhân Quyền, xin tham khảo 
dữ kiện Số 1: Bối Cảnh Nhân 
Quyền (Background to 
Human Rights).
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Dữ Kiện số 

Các Trường Hợp Cụ Thể

Ðuổi nhà bất công và đưa tên 
người thuê nhà lên danh sách 
sổ bìa đen
Nancy, một bà mẹ đơn chiếc có hai 
con, đã nộp đơn xin nhà chính phủ 
được 5 năm. Người chủ nhà mới 
đây của Nancy đã từ chối không 
chịu sửa những nơi cần thiết trong 
nhà. Vì thế Nancy nói cho chủ 
nhà biết bà có thể sẽ khiếu nại 
với Tòa đặc trách về Thuê Mướn 
(Tenancy Tribunal). Người chủ nhà 
phản ứng lại bằng cách đe dọa sẽ 
đưa bà vào danh sách sổ bìa đen 
“những người thuê nhà hay quậy”. 
Ðây là một cơ sở dữ liệu mà các 
đại lý mua bán và cho thuê bất 
động sản thường hay sử dụng. Sau 
đó Nancy bị đuổi khỏi nhà và hiện 
không thể thuê nhà khác được vì 
tên bà đã có trong danh sách sổ 
bìa đen. Thế là bà đành phải dẫn 
các con đi ở nhờ nhà bạn bè và 
hiện nay dọn về ở chung với mẹ 
mình trong một căn hộ một phòng 
ngủ. Bà Nancy tự hỏi không biết 
đến bao giờ bà mới có thể có được 
một nơi cư ngụ như xưa nữa.1

Các Trường Hợp Cụ Thể

Thiếu nhà cửa với giá phải 
chăng
Bert là một cụ già 70 tuổi sống 
độc thân. Thu nhập của ông cụ là 
tiền trợ cấp khuyết tật. Ông thuê 
một căn phòng trong một chung 
cư nội trú ở nội thành vì không 
đủ khả năng tài chính để thuê 
hẳn một căn nhà hay một căn hộ. 
Hiện ông phải dùng chung phòng 
tắm và nhà bếp với 3 người khác 
ở cùng tầng lầu. Ông ở đây đã 
được 5 năm nhưng hiện đang lo 
lắng không biết sẽ phải đi đâu vì 
căn chung cư nơi ông đang ở sẽ 
được giật xập để xây lại.2

Các Trường Hợp Cụ Thể

Thiếu nhà cửa khẩn cấp
Julie bỏ nhà ra đi đúng vào ngày 
cô tròn 17 tuổi vì không chịu 
nổi sự hiếp đáp của một thành 
viên trong gia đình. Cô đến xin 
trú ngụ tại một trung tâm lánh 
nạn nhưng nơi này lại không 
còn phòng trống nào cả. Thế là 
tối nay cô đành phải ngủ ngoài 
đường.3

Quyền về Nơi Cư Ngụ 
Tình trạng vô gia cư ở Úc
Trong đêm kiểm tra dân số năm 
2001, đã có ít nhất 100.000 người 
vô gia cư. Trong số này, có đến 78% 
là thành phần độc thân, 13% là các 
cặp vợ chồng và 9% là những gia 
đình (bao gồm 13.401 trẻ em).4 Gần 
phân nửa trong tổng số những người 
vô gia cư (42%) là phụ nữ,5 và số 
người dưới 25 tuổi cũng chiếm gần 
phân nửa (46%); 26% ở độ tuổi 
12 - 18 và  10% là trẻ em dưới 12 
tuổi.6

Hầu hết những thành phần vô gia cư 
có nơi cư trú buổi tối. Khoảng phân 
nửa trong số này ở tạm nhà bạn bè 
hay người thân. Khoảng 14% những 
thành phân vô gia cư ngủ ngoài đầu 
đường xó chợ hay tại những nơi bần 
cùng. 

Người thổ dân dễ bị lâm vào tình 
trạng vô gia cư hơn những sắc dân 
khác. Trong lúc người thổ dân chỉ 
chiếm 2% dân số Úc thì họ lại chiếm 
ít nhất 9% trong tổng số những 
thành phần vô gia cư. 19% trong số 
này ở trong những căn nhà xập xệ, 
thiếu tiện nghi, và 11% là thân chủ 
của những dịch vụ hỗ trợ nơi cư trú.7

Quyền về nơi cư ngụ trong 
các công ước quốc tế

Công Ước Quốc Tế về Quyền Kinh 
Tế, Xã Hội và Văn Hóa (International 
Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights - ICESCR)8 công 
nhận quyền được sống trong một 
tiêu chuẩn tương xứng, bao gồm 
thực phẩm, quần áo và nhà cửa. 
Quyền này bao gồm việc cải thiện 
liên tục các điều kiện sống.9

Quyền về nhà ở bao gồm:
• sự bảo vệ đối với việc bị đuổi nhà 

bất công (sự bảo đảm quyền sử 
dụng đất đai nhà cửa);10 

• việc tiếp cận nơi cư ngụ tương 
xứng để giúp họ sống trong danh 

dự, an ninh và hòa bình; và 
• việc tiếp cận nguồn nước uống 

sạch sẽ, nguồn năng lượng dùng 
vào việc nấu nướng, sưởi ấm 
và thắp sáng; các tiện nghi vệ 
sinh và giặt giũ; nơi cất giữ thực 
phẩm, nơi đổ rác, hệ thống cống 
rãnh và các dịch vụ khẩn cấp.

Nhà ở còn phải có những tính năng:
• có thể chi trả với giá phải chăng 

– để chi phí nơi cư ngụ không là 
một mối đe dọa đối với những 
nhu cầu cơ bản khác;

• có thể tiếp cận được – đối với mọi 
người mà không bị bất kỳ trở ngại 
mang tính phân biệt nào;

• có thể cư ngụ được – diện tích đủ 
rộng và có khả năng chống lại các 
điều kiện thời tiết;

• tương đối gần nơi làm việc và các 
dịch vụ xã hội, và không ở trong 
các khu vực bị ô nhiễm; và

• tương xứng về mặt văn hóa 
– nhằm tạo điều kiện phát triển 
các sinh hoạt văn hóa đa dạng.11

Chính sách hiện thời của 
Úc về nhà cửa

Nước Úc có một số chính sách quy 
định việc cung cấp một số hình thức 
nhà ở dành cho những người có nhu 
cầu. 

Theo Thỏa Thuận Nhà Ở Liên Bang-
Tiểu Bang (Commonwealth–State 
Housing Agreement)12 , chính phủ 
các cấp có chương trình tài trợ nhà ở 
công cộng (nhà chính phủ) và cộng 
đồng. Trong thập niên qua, ngân 
sách tài trợ đã bị cắt giảm 54%.

Ngoài ra chính phủ còn có ngân sách 
tài trợ cho các dịch vụ hỗ trợ nơi cư 
trú, chẳng hạn như các trung tâm 
tạm trú dành cho người tị nạn. Tuy 
nhiên, tính đến tháng 7 năm 2005, 
các Chính Phủ Liên Bang và Tiểu 
Bang vẫn chưa thống nhất về ngân 
khoản dành cho những dịch vụ này 
cho ba năm sắp tới.

Housing Rights - Vietnamese
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Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà của 
Chính Phủ Liên Bang Úc (Federal 
Government’s Commonwealth Rent 
Assistance Program) là một chương 
trình trợ giúp tiền thuê nhà tư nhân 
cho những người đang lãnh trợ cấp. 
Tuy nhiên, những sinh viên, học sinh 
quá 25 tuổi đang lãnh trợ cấp Austudy 
hoặc những người có thu nhập thấp 
không thuộc diện được Trợ Cấp Tiền 
Thuê Nhà (Rent Assistance). Ngoài 
ra trợ cấp này sẽ không tính đến việc 
tiền thuê cao hơn ở các khu vực nội 
thành.13

Chính phủ công nhận rằng tiền thuê 
nhà sẽ không còn ở mức phải chăng 
một khi nó vượt quá 30% mức thu 
nhập của một hộ gia đình. Tuy nhiên, 
trong tổng số những người được trợ 
cấp tiền thuê nhà có đến hơn 1/3 
(330.360) phải dùng trên 30% mức 
thu nhập của mình để trả tiền thuê 
nhà. Trong số này có đến 85.000 người 
phải dùng hơn 50% thu nhập của mình 
để trang trải tiền thuê nhà. 

Chính phủ các tiểu bang và lãnh thổ 
có ban  hành một số đạo luật quy 
định các quyền lợi và trách nhiệm tối 
thiểu về vấn đề thuê mướn nhà ở. Tuy 
nhiên, chính phủ liên bang lại không 
có một chính sách nào về các đạo luật 
thuê mướn nhà ở. 

Các quyền về nơi cư ngụ 
không được bảo vệ ở Úc.

Nước Úc có một số đạo luật và chính 
sách quy định việc cung cấp cho người 
dân nơi cư ngụ tương xứng nhưng lại 
không có một đạo luật nào đòi hỏi 
chính phủ phải bảo đảm rằng người 
dân có sự tiếp cận đối với nơi cư ngụ 
tương xứng hoặc cho phép người dân 
được khiếu nại về việc nhu cầu nhà 
cửa không được đáp ứng.

Chẳng hạn như các đạo luật về thuê 
mướn nhà cửa ở hầu hết các tiểu bang 
và lãnh thổ cho phép chủ nhà đuổi 
người thuê nhà mà không cần phải có 
lý do, hoặc cho phép chủ nhà tăng tiền 
thuê nhà theo ý muốn. Tuy nhiên, chỉ 
có các tiểu bang Queensland, South 
Australia, Victoria14 và Lãnh Thổ Thủ 
Ðô ACT15 là có những đạo luật bảo vệ 
các quyền thuê mướn nhà cửa cơ bản 
dành cho người ở trọ và người ở nột 
trú mà thôi.

Vào tháng Tám năm 2000, Ủy Ban 
Liên Hiệp Quốc về Các Quyền Kinh Tế, 
Xã Hội và Văn Hóa đã bày tỏ sự quan 
ngại về việc nước Úc thiếu sự bảo vệ 
cho người thuê mướn nhà cửa trong 
vấn đề bị đuổi nhà và tiền thuê nhà 
gia tăng một cách quá đáng. Ðây là 
một vấn đề đặc biệt xảy ra ở Sydney 
trong thời gian thành phố này chuẩn 
bị tổ chức Thế Vận Hội Olympic năm 

2000.16 Ủy Ban Liên Hiệp Quốc đề nghị 
Chính Phủ Úc đưa ra một Sách Lược 
Nhà Cửa Quốc Gia (National Housing 
Strategy) cho các tiểu bang và lãnh 
thổ nhằm thành lập những chính sách 
đồng nhất về nhà cửa để thực hiện 
từng bước quyền được có  nơi cư ngụ 
tương xứng.17 Tuy nhiên lời đề nghị của 
Ủy Ban đã không được thực hiện.

Ở thành phố Darwin, việc thiếu thốn 
nơi cư ngụ rẻ tiền dành cho người thổ 
dân đã trở thành một vấn nạn trường 
kỳ. Các kiểu nhà Âu Châu thường 
không thích hợp về mặt văn hóa. Ðã 
có một số người bị buộc phải sinh sống 
tại nơi công cộng thế mà hội đồng 
thành phố địa phương lại đưa ra một 
số quy định không cho phép người dân 
được ngủ ngoài nơi công cộng trong 
thời gian từ khi hoàng hôn cho đến 
lúc rạng đông. Trong năm 2001, trong 
số những người bị phạt vì ngủ tại nơi 
công cộng, thì có đến 70% là Người 
Thổ Dân.18 

Các thí dụ về việc bảo vệ 
các quyền về nơi cư ngụ 
trên thế giới

Ðạo Luật về các Quyền mang tính Hiến 
Pháp của Nam Phi bao gồm quyền được 
có nơi cư ngụ tương xứng. Tháng Mười 
năm 2000, Tòa Hiến Pháp Nam Phi 
phán rằng Chính Phủ Nam Phi đã có 
sự vi phạm về quyền này đối với 900 
người bị buộc phải rời khỏi nơi cư ngụ 
“bất hợp pháp” vì họ không có nơi cư 
ngụ thay thế khác.19 Tòa còn phán rằng 
chương trình nhà ở của chính phủ cần 
cung cấp nơi cư trú tạm thời cho những 
người có nhu cầu cấp thiết và chính phủ 
đã đồng ý cung cấp nơi trú ngụ tạm 
thời, tiện nghi vệ sinh, các dịch vụ cơ 
bản và nguồn nước.

Trong hai năm 2001 và 2003, chính 
phủ Scotland (Tô Cách Lan) đã đưa 
ra một đạo luật đòi hỏi giới hữu trách 
địa phương và các cơ quan chính phủ 
cung cấp nơi cư trú “chẳng đặng đừng” 
tạm thời cho những người không có 
nơi “che nắng che mưa”. Ðạo Luật Vô 
Gia Cư năm 2003 (Homelessness Etc 
(Scotland) Act 2003) quy định rằng 
đến năm 2012, người dân sẽ có quyền 
khiếu kiện để khẳng định quyền được 
tái bố trí nhà ở.20

Cải thiện quyền về nơi cư 
ngụ ở Úc

Trong lúc nước Úc có một lịch sử về 
việc có những chương trình nhà cửa 
khuyến khích giá cả thuê nhà phù hợp 
và nơi cư ngụ dành cho những người 
lâm vào cảnh khủng hoảng thì người 
dân lại không được luật pháp bảo vệ 
về quyền được có nơi cư ngụ tương 

xứng như luật pháp quốc tế quy định. 
Hiện số lượng nhà cửa với giá phải 
chăng càng ngày càng không đủ để 
đáp ứng cho số người đang có nhu cầu 
cần đến nó.

Việc bảo vệ quyền có nơi cư ngụ tương 
xứng cần phải được thực hiện theo các 
tiêu chuẩn quốc tế để bảo đảm rằng 
mọi người dân Úc có được nơi cư ngụ 
tương xứng với chi phí phải chăng.
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“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

d Muốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo 
vệ nhân quyền bằng một 
Hiến Chương hoặc một 
Ðạo Luật Nhân Quyền, xin 
tham khảo dữ kiện Số 1: 
Bối Cảnh Nhân Quyền 
(Background to Human 
Rights).



Quyền của người thổ dân và 
các công ước quốc tế
Quyền của người thổ dân được bao gồm 
trong các Công Ước của Liên Hiệp Quốc, 
công nhận các quyền của con người có 
liên quan đến mọi người.6 Do các hoàn 
cảnh đặc biệt của người thổ dân, Liên 
Hiệp Quốc đã tuyên bố thập niên 1995–
2004 là Thập Niên Quốc Tế của Thế Giới 
Người Thổ Dân (International Decade of 
the World’s Indigenous People). 

Công Ước về việc Loại Bỏ Mọi Hình Thức 
Phân Biệt Chủng Tộc (Convention on 
the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination - CERD) công nhận quyền 
của người thổ dân không bị đối xử phân 
biệt. 

Công Ước có liên quan đến Người Thổ 
Dân và Bộ Tộc tại Các Nước Ðộc Lập 
(Convention concerning Indigenous and 

Tribal Peoples in Independent Countries) 
là công cụ thứ hai trong luật quốc tế đặc 
biệt đối phó với các quyền của người thổ 
dân. Trong khi Công Ước này vẫn chưa 
được chính phủ Úc ký kết thì công ước lại 
công nhận và bảo vệ rất nhiều quyền của 
người thổ dân, chẳng hạn như quyền về 
ngôn ngữ; điều khoản quy định các dịch 
vụ y tế thích hợp với văn hóa của người 
thổ dân; việc bảo vệ văn hóa; và sự công 
nhận quyền sở hữu đất đai.7

Trong khi công ước này chưa có sự ràng 
buộc về mặt pháp lý thì các quyền của 
người thổ dân hầu như được công nhận rõ 
ràng trong Dự Thảo Tuyên Ngôn về Quyền 
của Người Thổ Dân.8 Bản Dự Thảo cho 
thấy một quyết tâm quốc tế mạnh mẽ đối 
với các nguyên tắc nhân quyền, bao gồm 
quyền bình đẳng và quyền tự quyết trong 
các lãnh vực chính trị, xã hội và kinh tế. 

Bản Dự Thảo Tuyên Ngôn thừa nhận các 
mối quan hệ văn hóa và họ hàng bằng 
việc công nhận quyền của một tập thể 
hay một nhóm người thổ dân. Ngoài ra 
Bản Dự Thảo còn công nhận mối quan hệ 
đặc biệt của người thổ dân với đất đai và 
công nhận quyền được thực hành tập tục 
văn hóa của họ.

Tuy nhiên, những quyền này không được 
bảo vệ ở Úc.

Chính sách hiện thời của Úc về 
quyền của người thổ dân
Tình trạng xã hội và kinh tế 
Người thổ dân chiếm 2,4% dân số Úc.9 
Người thổ dân Úc có mức thu nhập thấp 
hơn những sắc dân khác, có tỉ lệ thất 
nghiệp cao hơn, trình độ giáo dục thấp 
hơn và ít có khả năng làm chủ một căn 
nhà.10 Tuổi thọ của đàn ông người thổ dân 
là 56 tuổi (so với tuổi thọ trung bình của 
một người đàn ông Úc là 77 tuổi), và tuổi 
thọ của phụ nữ người thổ dân là 63 tuổi 
(so với tuổi thọ trung bình của một người 
phụ nữ Úc là 82 tuổi).11

Cải thiện việc bảo vệ nhân quyền cho mọi 
người dân ở Úc sẽ có một ảnh hưởng tích 
cực đến cuộc sống hàng ngày của người 
thổ dân Úc. 

Các thế hệ bị cưỡng đoạt
Trong phiên xử Các Thế Hệ Bị Cưỡng Ðoạt 
(Stolen Generations)12 lần đầu tiên Tối 
Cao Pháp Viện Úc đã xem xét đến tích 
cách hợp pháp của chính sách cưỡng bách 
cách ly trẻ em người thổ dân. Tuy nhiên, 
Tối Cao Pháp Viện phán rằng Hiến Pháp 
Úc đã không có quy định bảo vệ quyền 
của người thổ dân. 

Chủ quyền và quyền tự quyết
Ðối với người thổ dân, chủ quyền có thể 
mang nhiều ý nghĩa, bao gồm:
• việc công nhận những bất công trong 

quá khứ
• quyền tự chủ và quyết định trong các 

lãnh vực có ảnh hưởng đến đời sống 
hàng ngày của người thổ dân

• công nhận quyền làm chủ đất đai và 
quyền thương lượng những đòi hỏi về 
chủ quyền đất đai

• bảo vệ những tập tục văn hóa và luật 
lệ; và

• bảo vệ các quyền một cách bình 
đẳng.13

Quyền tự quyết là quyền tự chọn lựa và 
làm việc để tiến tới việc tự đáp ứng về 
mặt kinh tế của người thổ dân. Sự tham 
gia có ý nghĩa trong tiến trình dân chủ là 
một phần quan trọng của quyền tự quyết.
Việc cải thiện quyền tự quyết của người 
thổ dân đã có một số tiến bộ, chẳng hạn 
như việc thành lập các dịch vụ pháp lý 
và y tế người thổ dân. Tuy nhiên, vào 
tháng Ba năm 2005, Quốc Hội Liên Bang 
đã thông qua một đạo luật bãi bỏ Ủy 
Ban Người Thổ Dân và Dân Ðảo Torres 
Strait Island (Aboriginal and Torres Strait 
Islander Commission). Chính Phủ Liên 
Bang cho biết sẽ không hậu thuẫn sự đại 
diện của người thổ dân được bầu chọn 
trong việc đưa ra những quyết định có 
liên quan đến các dịch vụ cho người thổ 
dân.
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Các Trường Hợp Cụ Thể

Quyền về gia đình
“Tôi nghĩ nỗi đau lớn nhất là 
mẹ tôi phải đuổi theo chiếc 
xe an sinh – Tôi sẽ không bao 
giờ quên được chuyện này –
chúng tôi đang nhìn ra ngoài 
cửa sổ còn mẹ thì chạy theo 
sau chúng tôi gào thét. Họ 
nhốt chúng tôi trong phòng 
giam của cảnh sát trong lúc 
mẹ tôi đi tới đi lui bên ngoài 
trạm cảnh sát, vừa khóc vừa 
gào tên chúng tôi. Tất cả là 
10 đứa chúng tôi”. 
Trên đây là lời khai của một phụ 
nữ bị cách ly khỏi gia đình vào 
thập niên 60 và được đưa vào 
Nhà Các Thiếu Nữ Parramatta 
(Parramatta Girls Home), NSW.1

Thông lệ tách rời trẻ em người 
thổ dân ra khỏi gia đình họ ở Úc 
trước đây nằm trong khuôn khổ 
chiến lược kiểm soát mọi sinh 
hoạt trong đời sống người thổ dân 
của chính phủ Úc. Người thổ dân 
được xem như không thích hợp 
với thiên chức làm cha làm mẹ vì 
giòng giống của họ. Chính sách 
này được kéo dài đến những năm 
của thập niên 70 và đã hủy hoại 
nhiều gia đình, văn hóa cũng như 
nhân phẩm con người. Rất nhiều 
người thổ dân vẫn còn bị ảnh 
hưởng bởi việc cưỡng bách cách ly 
khỏi gia đình họ.

Quyền Của Người Thổ Dân 
Indigenous Rights - Vietnamese
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Quyền làm chủ đất đai
Phán quyết Mabo (số 2)14 năm 1992 của 
Tối Cao Pháp Viện là phán quyết đầu tiên 
chính thức công nhận quyền sở hửu và làm 
chủ đất đai trước đây của người thổ dân. 
Phán quyết này đã đảo ngược học thuyết 
tồn tại 200 năm cho rằng Úc là một vùng 
đất hoang (terra nullius) vô chủ trước khi bị  
biến thành thuộc địa. Phán quyết Mabo công 
nhận chủ quyền đất đai như là một quyền 
của người thổ dân, cho phép họ chiếm hữu 
và sở hữu những vùng đất truyền thống nếu 
họ có thể chứng minh được sự liên hệ tiếp 
diễn với những vùng đất này. Ðạo Luật Chủ 
Quyền Ðất Ðai năm 1993 (Native Title Act 
1993 (Cth)) nói chung đã chấp nhận định 
nghĩa về quyền làm chủ đất đai này và quy 
định việc bồi thường chủ quyền của những 
mảnh đất đã bị hủy bỏ sau khi Ðạo Luật 
về Phân Biệt Chủng Tộc năm 1975 (Racial 
Discrimination Act 1975 (Cth)) được ban 
hành.

Năm1998, Chính Phủ Howard ban hành Tu 
Chính Án Luật Chủ Quyền Ðất Ðai năm 1998 
(Native Title (Amendment) Act 1998 (Cth)). 
Tu Chính Án này làm cho việc thương lượng 
của các chủ đất người thổ dân đối với các 
hợp đồng thuê đất chăn nuôi, khai thác mỏ 
và các hoạt động của chính phủ trở nên khó 
khăn hơn, đồng thời làm cho việc đòi chủ 
quyền  đất đai khó có cơ hội thành công.15 

Một loạt những nghị định của chính phủ về 
chủ quyền đất đai càng ngày càng khiến 

cho việc buộc thi hành quyền làm chủ đất 
đai của người thổ dân trở nên khó khăn 
hơn. Yêu cầu chứng minh mối quan hệ tiếp 
diễn là một yêu cầu cực kỳ khó khăn đối 
với nhiều cộng đồng người thổ dân - nhất là 
những người bị buộc phải rời bỏ đất đai của 
cha ông trong thời gian Úc bị thuộc địa hóa. 

Cải thiện quyền của người thổ 
dân ở Úc
Các quyền phổ thông và các biện pháp 
đặc biệt
Cải thiện việc bảo vệ nhân quyền trên bình 
diện chung ở Úc sẽ giúp cải thiện đáng kể 
quyền của các cộng đồng người thổ dân. 
Thêm vào đó, do kết quả của 200 năm 
đối xử phân biệt và đàn áp, nước Úc cần 
có những biện pháp đặc biệt hoặc những 
chương trình hành động đồng thuận nhằm 
bảo đảm sự bình đẳng về nhân quyền. Các 
biện pháp đặc biệt không phải là một hành 
động kỳ thị vì mục đích của những biện 
pháp này là nhằm bảo đảm “sự tiến bộ 
tương xứng” của một nhóm người bị thiệt 
thòi. Những biện pháp này là hợp pháp và 
là một trong những yêu cầu có trong Công 
Ước về việc Loại Bỏ Mọi Hình Thức Phân 
Biệt Chủng Tộc của Liên Hiệp Quốc (United 
Nations Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination).16

Quan ngại quốc tế về quyền của người 
thổ dân Úc
Trong năm 2000, Ủy Ban Liên Hiệp Quốc 
về việc Loại Bỏ Mọi Hình Thức Phân Biệt 
Chủng Tộc cho rằng Chính Phủ Úc đã 
không làm tròn bổn phận, đặc biệt là bổn 
phận có liên quan đến người thổ dân Úc.

Ủy Ban Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng chỉ 
trích việc đối xử phân biệt trong các lãnh 
vực xã hội, kinh tế và văn hóa mà người 
thổ dân đang tiếp tục phải đương đầu, 
cũng như việc số người thổ dân bị giam 
giữ trong các nhà tù và trại cải huấn ở 
mức cao. Ủy Ban Liên Hiệp Quốc đã đi đến 
kết luận rằng các đạo luật phạt tù cưỡng 
bách đã nhắm vào các tội hình mà người 
thổ dân vi phạm, đồng thời Ủy Ban cũng 
nghiêm túc đặt câu hỏi về sự tương đồng 
của những đạo luật này với Công Ước của 
Liên Hiệp Quốc.17 Ủy Ban Liên Hiệp Quốc 
đặc biệt bày tỏ sự quan ngại đối với các 
điều khoản có trong Tu Chính Án Luật Chủ 
Quyền Ðất Ðai năm 1998 vì Ủy Ban cho 
rằng các điều khoản này cho phép chính 
phủ các tiểu bang và lãnh thổ giảm bớt 
việc bảo vệ quyền làm chủ đất đai.18 Cuối 
cùng, Ủy Ban Liên Hiệp Quốc cũng lưu ý 
rằng Chính Phủ Úc đã thất bại trong việc 
ngỏ lời xin lỗi với các Thế Hệ Bị Cưỡng 
Ðoạt.19

Khi tái xuất hiện trước Ủy Ban năm 2005, 
Chính Phủ Úc đã bị Ủy Ban chỉ trích, đặc 
biệt là về việc bãi bỏ Ủy Ban Người Bản 
Ðịa và Dân Ðảo Torres Strait Island vì điều 
này sẽ giảm thiểu sự tham gia của người 
thổ dân trong việc đưa ra những quyết 
định, và tạo ra một định kiến về khả năng 

giải quyết những vấn đề của người thổ 
dân. Ủy Ban Liên Hiệp Quốc đã lập lại các 
mối quan ngại có liên quan đến chế độ 
thừa nhận quyền làm chủ đất đai hiện tại. 
Ủy Ban Liên Hiệp Quốc cũng tiếp tục nhấn 
mạnh đến khoảng cách ngày càng tăng 
giữa người thổ dân và những sắc dân khác 
đặc biệt là trong những lãnh vực có liên 
quan nhà cửa, giáo dục, sức khỏe và thu 
nhập.20

Việc tôn trọng và bảo vệ quyền của người 
thổ dân cho phù hợp với các tiêu chuẩn 
quốc tế là điều cần thiết và phải được bảo 
vệ trong luật pháp và thực tế.
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Các Trường Hợp Cụ Thể

Hành pháp
Amanda đã ở với một số gia 
đình bố mẹ nuôi và mất liên lạc 
với gia đình kể từ khi cô được 4 
tuổi. Sau sinh nhật thứ 14, cô 
sống lang thang ngoài đường. 
Ðến năm 15 tuổi, Amanda đã 
phải ra tòa lần thứ 4 về tội ăn 
cắp một ít đồ ăn và đồ dùng cá 
nhân. Cô nhận tội và bị giam 
hai tháng rưởi trong thời gian 
chờ đợi tòa tuyên án. Quan tòa 
tha bổng với điều kiện có hạnh 
kiểm tốt nhưng đồng thời bày tỏ 
sự quan ngại rằng một đứa trẻ 
phạm tội nhẹ như thế lại bị giam 
giữ trong một thời gian dài.2

Vào tháng Sáu năm 2003, tỉ lệ phụ 
nữ thổ dân bị cầm tù cao hơn những 
phụ khác đến 19,3 lần.3 Kể từ năm 
1999, trong tổng số những người 
trưởng thành bị án tù có đến 20% 
là người thổ dân. Trong các trại tù 
dành cho thanh thiếu niên thì tỉ lệ 
này vượt quá 40%.4 Hiện nay tỉ lệ 
người thổ dân ngồi tù cao gấp 16 lần 
so với những sắc dân khác.5
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“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

d Muốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo 
vệ nhân quyền bằng một 
Hiến Chương hoặc một 
Ðạo Luật Nhân Quyền, xin 
tham khảo dữ kiện Số 1: 
Bối Cảnh Nhân Quyền 
(Background to Human 
Rights).



Quyền về phân biệt 
chủng tộc và tôn giáo 
trong các công ước  
quốc tế
Công Ước Quốc Tế về Việc Loại Bỏ 
Mọi Hình Thức Phân Biệt Chủng Tộc 
(International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination - CERD) định nghĩa 
phân biệt chủng tộc như là “bất kỳ 
một sự phân biệt, loại trừ, hạn chế 
hay ưu tiên nào dựa trên vấn đề 
chủng tộc, màu da, nguồn gốc, dân 
tộc hay sắc tộc”.4 Công Ước này có 
hiệu lực tại Úc năm 1975.

Cả hai Công Ước Quốc Tế về 
Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa 
(International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights - ICESCR) 
và Công Ước Quốc Tế về Quyền 
Dân Sự và Chính Trị (International 
Covenant on Civil and Political Rights 
- ICCPR) đều ngăn cấm sự phân biệt, 
bao gồm những hình thức phân biệt 
dựa trên “chủng tộc, màu da, phái 
tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị 
hoặc quan điểm khác, dân tộc hoặc 
nguồn gốc xã hội, tài sản, nguồn gốc 
hoặc những tình trạng khác”.5

Phân biệt hay kỳ thị chủng tộc là khi 
một người bị đối xử thiếu thiện cảm 
hơn những người khác vì nguồn gốc 
chủng tộc, màu da, dòng dõi, dân tộc 
hay sắc tộc.6 

Ðiều 4(a) trong công ước CERD đòi 
hỏi các chính phủ quy định những 
hành vi dưới đây như là những hành 
vi phạm pháp bị trừng phạt theo luật 
định:
• quảng bá những tư tưởng về sự 

ưu việt giống nòi hay sự thù hận; 
và

• xúi giục sự phân biệt chủng tộc.

Nước Úc có sự dè dặt đối với quy định 
này. Nghĩa là chính phủ Úc không cam 
kết thực hiện quy định này.   

Chính sách hiện thời của 
Úc về sự phân biệt chủng 
tộc và tôn giáo
Ðạo Luật về Phân Biệt Chủng Tộc 
năm 1975 (Racial Discrimination Act 
1975 - RDA) kết hợp đa số những 
quy định có trong công ước CERD vào 
luật của Úc. Do đó việc đối xử khác 
biệt đối với một người hay một nhóm 
người dựa vào nguồn gốc chủng tộc, 
màu da, dòng dõi, sắc tộc hay quốc 
tịch của họ là một hành vi phạm 
pháp.

Phân biệt chủng tộc có thể là “trực 
tiếp” hoặc “gián tiếp”. Phân biệt trực 
tiếp là khi một người bị đối xử bất 
công hay thiếu thiện cảm so với một 
người khác chủng tộc, màu da, sắc 
tộc hay dân tộc trong một trường hợp 
tương tự. Phân biệt gián tiếp là khi 
một chính sách hoặc một quy luật 
tuy có vẻ như trung hòa nhưng lại có 

tác động bất lợi hơn cho những người 
thuộc một nguồn gốc chủng tộc, màu 
da, dòng dõi, dân tộc hay sắc tộc đặc 
trưng nào đó. 

Ðạo luật RDA chỉ được áp dụng đối 
với mọi người ở Úc trong các lãnh 
vực:
• nhân dụng
• giáo dục và huấn luyện
• sử dụng đất đai
• nhà ở
• hàng hóa và dịch vụ
• tiếp cận nơi và tiện nghi công 

cộng
• tham gia công đoàn; và 
• quảng cáo.

Năm 1995, quốc hội đã tu chính đạo 
luật RDA bằng Ðạo Luật về Căm Ghét 
Chủng Tộc (Racial Hatred Act (Cth)) 
và những thái độ mang tính xúc phạm 
dựa vào chủng tộc nay được coi là 
những hành vi phạm pháp.  

Các quyền không được 
bảo vệ ở Úc
Trong khi Úc có những đạo luật tương 
đối toàn diện ngăn cấm phân biệt 
chủng tộc thì vẫn còn một số lãnh 
vực mà pháp luật không chi phối.

Luật pháp Úc có sự bảo vệ giới hạn 
chống lại sự kỳ thị tôn giáo. Nếu một 
nhóm tôn giáo nào đó được phân loại 
như là một nhóm “sắc tộc” thì họ có 
thể được đạo luật RDA bảo vệ.7 Ðiêu 
này có nghĩa là những hành vi đối xử 

Phân Biệt Chủng Tộc và Tôn Giáo
Các Trường Hợp Cụ Thể

Phân biệt tôn giáo
Faduma là một tín đồ Hồi Giáo. 
Cô hiện đang giữ chức vụ nhân 
viên tiếp tân. Faduma choàng 
khăn che đầu (hijab) tại nơi 
làm việc. Sau biến cố 11 tháng 
9 năm 2001, cô phải chịu đựng 
với những thái độ tiêu cực và 
những lời bình luận của các đồng 
nghiệp về biểu hiện bề ngoài của 
mình.1 

Kể từ tháng 9 năm 2001, rất 
nhiều phụ nữ Hồi Giáo và Ả Rập 
ở Úc đã bị lăng mạ. Họ bị gọi 
là “những tên khủng bố”. Nhiều 
người vẫn còn sợ khi sử dụng 
phương tiện chuyên chở công 
cộng thậm chí ngay cả khi sử 
dụng xe riêng của mình. Nhiều 
bậc phụ huynh không cho con gái 
họ ra đường và những phụ nữ trẻ 
còn bị cách ly nhiều hơn nữa.
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Phân Biệt Chủng Tộc và Tôn Giáo

thiếu thiện cảm, hay những lời tuyên bố 
công khai mang tính xúi dục hoặc khiêu 
khích sự thù hận chống lại họ vì lý do 
tôn giáo sẽ được coi là những hành vi 
phạm pháp. Ngay cả việc sa thải nhân 
viên vì một lý do có liên quan đến tôn 
giáo của họ cũng được coi là hành vị 
phạm pháp.8

Một mặt các tòa án phán rằng sự phân 
biệt chống lại người Do Thái hoặc người 
Sihk được luật pháp chi phối vì họ được 
coi là những nhóm sắc tộc. Nhưng mặt 
khác tòa án vẫn chưa có quyết định 
dứt khoát trong việc khẳng định các 
nhóm Hồi Giáo, Ấn Ðộ Giáo (Hindu), 
Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo là những 
nhóm sắc tộc. 

Trong khi đạo luật RDA kết hợp hầu 
hết các quy định trong Công Ước Quốc 
Tế về Việc Loại Bỏ Mọi Hình Thức Phân 
Biệt Chủng Tộc thì đạo luật này lại 
không ngăn cấm sự phân biệt dựa trên 
nền tảng tôn giáo theo như quy định 
trong các Công Ước Quốc Tế về Quyền 
Dân Sự và Chính Trị và Công Ước Quốc 
Tế về Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn 
Hóa.9

Trong khi hầu hết các tiểu bang và lãnh 
thổ trên nước Úc có những đạo luật 
ngăn cấm sự phân biệt tôn giáo thì ở 
New South Wales và Nam Úc việc phân 
biệt tôn giáo lại được xem là hợp pháp. 
Cộng Ðồng Hồi Giáo lớn nhất nước Úc 
sống tại tiểu bang New South Wales 
nhưng họ lại không được luật pháp bảo 
vệ chống lại các hành vi phân biệt tôn 
giáo.10

Các cơ quan chống phân biệt chỉ tập 
trung vào những khiếu nại cá nhân và 
không thể giải quyết các vấn đề kỳ thị 
tôn giáo hoặc chủng tộc mang tính hệ 
thống. 

Không có sự bảo đảm rằng những quy 
định về sự bảo vệ có trong đạo luật 
RDA sẽ không bị thu hồi lại. Ðiều này 
đã từng xảy ra trong lãnh vực có liên 
quan đến các đạo luật về quyền của 
người thổ dân và quyền làm chủ đất 
đai. Nhiều phần trong Ðạo Luật về 
Quyền Làm Chủ Ðất Ðai của Người Bản 
Ðịa năm 1998 (Tu Chính Án) (Native 
Title (Amendment) Act 1998 (Cth)) - 
giới hạn sự thương lượng và tham khảo 
với những chủ đất bản xứ về những 
hoạt động trên mảnh đất truyền thống 
của họ - lại được miễn trừ không bị sự 
chi phối của đạo luật RDA. Tu Chính Án 
năm 1998 này đã bị Ủy Ban Liên Hiệp 
Quốc về Việc Loại Bỏ Mọi Hình Thức 
Phân Biệt Chủng Tộc chỉ trích. Ủy Ban 
cho rằng Tu Chính Án đã không cân đối 
quyền làm chủ đất đai của người thổ 
dân và những người khác.11 

Cải thiện quyền về tôn 
giáo và chủng tộc ở Úc

Nước Úc có một lịch sử về sự quảng 
bá quyền bình đẳng cho tất cả mọi 
người và kể từ năm 1975 đã có những 
đạo luật quốc gia ngăn cấm việc phân 
biệt chủng tộc. Thế nhưng luật pháp 

Úc vẫn còn những kẽ hở đáng chú ý 
mà quan trọng nhất là việc bảo vệ 
chống lại các hành vi thù hận và kỳ 
thị tôn giáo. 

Việc thông qua Ðạo Luật về Quyền 
Làm Chủ Ðất Ðai của Người Thổ Dân 
năm 1998 cho thấy không có gì bảo 
đảm rằng những bảo vệ hiện hữu sẽ 
tiếp tục được bảo vệ trong tương lai. 

Việc bảo vệ chống phân biệt chủng 
tộc và tôn giáo và những hành vi thù 
hận cho phù hợp với các tiêu chuẩn 
quốc tế là điều cần thiết nhằm bảo 
đảm rằng mọi người dân đều được đối 
xử một cách công bằng và đúng đắn.
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dMuốn biết thêm chi tiết 
về quyền làm chủ đất đai, 
xin tham khảo dữ kiện Số 9: 
Quyền của Người Thổ Dân 
(Indigenous Rights).

Các Trường Hợp Cụ Thể

Sự phân biệt gián tiếp 
trong lãnh vực chỗ ở
Bà Martin bị đuổi ra khỏi 
nhà chính phủ năm 1997 khi 
Homeswest, một cơ quan thuộc 
Bộ Gia Cư và Việc Làm Tiểu 
bang Tây Úc cho rằng bà đã vi 
phạm quy định thuê mướn nhà 
ở  “không được gây ra hoặc để 
xảy ra những điều phiền toái”. 
Những người hàng xóm của 
bà đã khiếu nại về sự ồn ào và 
ngôn ngữ thô tục mà họ phải 
chịu đựng. Là một bô lão người 
thổ dân, bà Martin có bổn phận 
cung cấp nơi cư trú cho những 
người trong giòng tộc. Bà bị 
đối xử phân biệt bởi vì “sự 
phiền toái” xảy ra sau khi bà, 
vì phong tục tập quán và bổn 
phận2, đã cho con cháu vào 
nhà trú ngụ

Năm 2002, Ủy Ban Cơ Hội Bình 
Ðẳng Tiểu Bang Tây Úc (Western 
Australian Commissioner for 
Equal Opportunity) đã nhận được 
232 lá đơn của 91 người thổ dân 
khiếu nại về chỗ ở và các dịch vụ 
do Homewest cung cấp.3 Việc đối 
xử thiếu thiện cảm đối với những 
người thuê nhà thổ dân đã trở 
thành một thói quen và sự thất 
bại của hệ thống pháp lý trong 
việc sửa chữa khuyết điểm này 
đã gây ra sự đối xử phân biệt có 
hệ thống hoặc gián tiếp.

Phân biệt chủng tộc có hệ thống 
xảy ra khi luật pháp, các chính 
sách, thông lệ, cơ cấu tổ chức 
hay những tập tục tại nơi làm 
việc đối xử thiếu thiện cảm đối 
với những nhóm người thuộc các 
chủng tộc hay sắc tộc khác. 

“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

dMuốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo vệ 
nhân quyền bằng một Hiến 
Chương hoặc một Ðạo Luật 
Nhân Quyền, xin tham khảo 
dữ kiện Số 1: Bối Cảnh Nhân 
Quyền (Background to 
Human Rights).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Dựa trên sự tham khảo của Ủy Ban Cơ Hội Bình Ðẳng 
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and Muslim Australians, do Hội Ðồng Hồi Giáo Victoria 
đứng ra tổ chức tại Melbourne, ngày 26 tháng 5 năm 
2003.

2 Trong khi bà Martin bị thua kiện thì các phong tục 
tập quán của người thổ dân được công nhận trong 
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Dữ Kiện số 

Người Tị Nạn và Người Tìm Nơi Lánh Nạn
Người tìm nơi lánh nạn là ai?
Người tìm nơi lánh nạn là người chạy 
trốn khỏi quê hương mình và xin một 
chính phủ thuộc một quốc gia khác bảo 
vệ. Bất cứ ai đang trải qua hoặc lo sợ bị 
ngược đãi đều có quyền xin lánh nạn tại 
các nước khác. Ðây là một quyền cơ bản 
của con người được công nhận trong 
Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 
của Liên Hiệp Quốc (United Nations’ 
Universal Declaration on Human Rights).

Trong năm 2002, thế giới có 13 triệu 
người tị nạn.1 Trong khoảng thời gian từ 
tháng Bảy 2001 đến tháng Sáu 2002, 
nước Ðức đã nhận  83.836 đơn xin tị 
nạn, Anh Quốc nhận 99.000 đơn và Hoa 
Kỳ nhận 62.073 đơn. Trong khi đó Úc 
chỉ nhận 8.512 đơn.2

Người tị nạn là ai?
Theo Công Ước và Nghị Ðịnh Thư của 
Liên Hiệp Quốc có liên quan đến Tư 
Cách Người Tị Nạn (United Nations 
Convention and Protocol relating to 
the Status of Refugees)  còn được 
gọi là Công Ước Người Tị Nạn (the 
Refugee Convention), người tị nạn là 
một người đang ở ngoài nước mình và 

không thể trở về nước vì lo sợ có cơ sở 
rằng họ sẽ bị ngược đãi vì lý do chủng 
tộc, tôn giáo, dân tộc, quan điểm chính 
trị hoặc vì là thành viên của một nhóm 
xã hội đặc trưng.

Quyền của người tị nạn và 
người tìm nơi lánh nạn trong 
các công ước quốc tế
Những quốc gia ký kết vào Quy Ước 
Người Tị Nạn, bao gồm nước Úc, cam 
kết sẽ tạo cơ hội cho người tị nạn xin 
lánh nạn và được sự trợ giúp về mặt 
pháp lý.6 

Chiếu theo quy định của Quy Ước Người 
Tị Nạn và những công ước quốc tế khác 
mà Úc đã ký kết, người tị nạn được 
hưởng sự bảo vệ  và được tôn trọng 
những quyền cơ bản của con người 
trong khi đang ở Úc, và không bị đối xử 
phân biệt.

Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự 
và Chính Trị (International Covenant on 
Civil and Political Rights - ICCPR) cũng 
như Công Ước về Quyền của Trẻ Em 
(Convention on the Rights of the Child 

- CROC) ngăn cấm việc tự ý giam giữ. 
Công ước ICCPR quy định các điều 
khoản về việc tiếp cận luật sư, quyền 
kháng án, quyền được đối xử đúng 
đắn. Quy ước CROC bảo vệ quyền được 
đoàn tụ gia đình của trẻ em. Công Ước 
Quốc Tế về Quyền Kinh Tế, Xã Hội và 
Văn Hóa (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights 
- ICESCR) bảo vệ các quyền về giáo 
dục, y tế và gia đình và những quyền 
này được áp dụng cho tất cả mọi người 
đang ở Úc kể cả người tìm nơi lánh nạn, 
người tị nạn, dù đang ở bên trong hay 
bên ngoài trại tạm giam.

Chính sách hiện thời của Úc 
về quyền của người tìm nơi 
lánh nạn và người tị nạn
Từ chối nhận người tìm nơi lánh 
nạn 
Vào tháng Chín năm 2001, Chính Phủ 
Úc soạn thảo “Giải Pháp Thái Bình 
Dương” nhằm đối phó với “cuộc khủng 
hoảng Tampa”. Cái gọi là giải pháp 
Thái Bình Dương này thật ra chỉ là một 
biện pháp nhằm xua đuổi người tìm nơi 
lánh nạn đi nơi khác, đồng thời tái bố 
trí hay “cắt bỏ” một số nơi thuộc lãnh 
thổ Úc ra khỏi “khu vực di trú” (thí dụ: 
Khu vực đá ngầm Ashmore Reef và 
các đảo Christmas, Melville Islands). 
Những người đặt chân đến “những vùng 
lãnh thổ bị cắt bỏ” này không thể nộp 
đơn xin Chiếu Khán Bảo Vệ (Protection 
Visa) khi đang ở Úc nếu không được sự 
chuẩn y của Tổng Trưởng Di Trú. Thay 
vào đó, họ sẽ được chuyển đến một 
“nước công khai” khác, như Nauru hay 
Papua New Guinea chẳng hạn, trong lúc 
Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (United 
Nations High Commission for Refugees - 
UNHCR) và Chính Phủ Úc thẩm định đơn 
xin tị nạn của họ. 

“Giải Pháp Thái Bình Dương” là một nỗ 
lực của Chính Phủ Úc nhằm tránh né 
những quy định của các đạo luật trong 
nước và quốc tế mà Úc có bổn phận 
phải tuân thủ. Những đạo luật này đòi 
hỏi Chính Phủ Úc phải đối xử một cách 
đúng đắn đối với người tìm nơi lánh nạn 
trên đất Úc, phải tôn trọng các quyền 
con người cơ bản của họ, trong đó có 
quyền được tiếp cận luật pháp một cách 
bình đẳng và tiến hành duyệt xét đơn 
xin tị nạn của họ một cách hữu hiệu.

Giam giữ
Năm 1994, Úc là quốc gia phương tây 
duy nhất có chính sách cưỡng bách tạm 
giam không cần duyệt xét đối với những 
thành phần đến Úc “bất hợp pháp”, kể 
cả người lớn lẫn trẻ em. Sau đó dưới 
áp lực của một số thành viên thuộc 
hàng ghế sau trong Chính Phủ, vào giữa 
năm 2005, Chính Phủ đã nhượng bộ 

Các Trường Hợp Cụ Thể

Sự giam giữ
Zahra và ba con từ Iraq vượt 
biên đến Úc bằng thuyền năm 
2001. Họ bị giam trong Trại Tạm 
Giam Woomera. Ở đó không 
có trường học cho cô con gái 
15 tuổi của bà là Fadia. Trại 
Woomera không có những tiện 
nghi tương xứng. Phụ nữ trong 
trại phải xếp hàng dài để sử 
dụng nhà vệ sinh, nhà tắm và 
máy giặt. Các con bà Zahra đã 
chứng kiến cảnh những người bị 
tạm giam khác hủy hoại cơ thể 
mình. Trẻ em trong trại đã có 
những vấn đề như biếng ăn, ác 
mộng, mất ngủ và đái dầm. 
Mặc dù đã được Ủy Ban Cứu Xét 
Người Tị Nạn (Refugee Review 
Tribunal - RRT) công nhận tư 
cách tị nạn năm 2002, nhưng bà 
Zahra và các con phải đợi đến 6 
tháng sau mới được chính phủ 
cấp chiếu khán bảo vệ và thả ra 
khỏi trại giam. Tuy nhiên, trong 
thời gian chờ đợi, giới hữu trách 
không hề nói cho bà biết về việc 
sẽ được trả tự do. Vấn đề tâm lý 
đối với các thành viên trong gia 
đình đã gia tăng và việc phục hồi 
sau khi được trả tự do cũng gặp 
khó khăn.3

Các Trường Hợp Cụ Thể

Giam giữ vô thời hạn
Năm 1997, Kamar dùng sổ 
thông hành giả trốn ra khỏi Ấn 
Ðộ vì ông lo sợ sẽ bị ngược đãi 
về mặt chính trị. Ông xin tị nạn 
ở Úc nhưng đã bị Bộ Di Trú Úc 
(Department of Immigration) 
từ chối. Ông nộp đơn kháng án 
lên Ủy Ban Cứu Xét Người Tị 
Nạn (Refugee Review Tribunal 
- RRT) vào tháng Giêng năm 
1999 nhưng cũng không thành 
công. Sau khi có phán quyết 
của RRT, Chính Phủ Úc tìm cách 
trả ông về nguyên quán nhưng 
Chính Phủ Ấn Ðộ lại không cấp 
sổ thông hành hay giấy đi lại vì 
họ không thể xác minh danh tính 
cũng như quốc tịch của ông. 

Kể từ đó, Kamar tiếp tục bị giam 
giữ hơn 5 năm kể từ ngày ông 
đào thoát đến Úc năm 1998. Ông 
không biết đến khi nào sẽ được 
hồi hương và mặc dù không 
phạm pháp, ông vẫn bị giam giữ 
vô thời hạn.4

Refugees and Asylum Seekers - Vietnamese
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và cho phép trẻ em cùng gia đình họ (kể 
cả những người cha) được đưa vào trong 
chương trình có tên Residential Housing 
Projects (tạm dịch Các Ðề Án Nơi Cư Trú) 
trong thời gian đơn xin công nhận tư cách 
tị nạn của họ được duyệt xét và/hoặc 
trong lúc chờ đợi thủ tục hồi hương. Ðối 
với những trường hợp khác, chẳng hạn 
như trong thời gian nộp đơn xin cứu xét 
quyết định của Bộ Di Trú, người nộp đơn 
xin công nhận tư cách tị nạn sẽ bị tạm giữ 
theo sự sắp xếp quản chế cộng đồng.

Các đạo luật di trú của Úc quy định rằng 
những “người cư ngụ bất hợp pháp không 
phải là công dân Úc” phải bị giam giữ cho 
đến khi họ được cấp chiếu khán nhập cảnh 
hoặc bị trục xuất sang một nước khác. 
“người cư ngụ bất hợp pháp không phải là 
công dân Úc” là một người:
• nhập cảnh vào Úc mà không có chiếu 

khán hợp lệ (“nhập cảnh bất hợp 
pháp”)

• nhập cảnh vào Úc hợp lệ nhưng chiếu 
khán nhập cảnh đã hết hiệu lực (“ở quá 
hạn”); hoặc

• vi phạm những điều kiện đã ghi trên 
chiếu khán và chiếu khán bị hủy bỏ 
(thí dụ: đi làm khi điều kiện chiếu khán 
không cho phép).

Giam giữ vô thời hạn
Năm 2004, Tòa Án Tối Cao xét xử vụ án 
có liên quan đến việc một người Palestine 
tên Al-Kateb đến Úc xin lánh nạn. Người 
đàn ông này đã không chứng minh được tư 
cách tị nạn của mình để được hưởng sự bảo 
vệ của Úc theo luật định. Chính Phủ Úc đã 
tìm cách hồi hương ông về Palestine/Gaze 
nhưng nỗ lực này đã không thể thưc hiện 
được. Do đó ông tiếp tục bị giam giữ trong 
nhiều năm và không biết đến khi nào mình 
mới được trả tự do. Vì thế Al-Kateb đệ đơn 
kiện tính hợp pháp trong việc giam giữ ông 
với lý do là Chính Phủ Úc không có quyền 
giam giữ ông vô thời hạn. Tòa Án Tối Cao 
đã tuyên bố, chiếu theo Ðạo Luật Di Trú 
năm 1958 (Migration Act 1958 (Cth)), rằng 
Chính Phủ Úc có quyền giam giữ vô thời 
hạn những người mà chính phủ không thể 
hồi hương.

Năm 2005, Chính Phủ cho phép Tổng 
Trưởng Di Trú thẩm quyền - theo nhận xét 
cá nhân, không bắt buộc và không thể cứu 
xét - trả tự do và cấp chiếu khán chuyển 
tiếp (bridging visa) cho những người ở trong 
tình trạng nêu trên. Ngoài ra Chính Phủ còn 
cho phép Thanh Tra Chính Phủ thẩm quyền 
cứu xét những trường hợp bị giam giữ hơn 
2 năm. Bản phúc trình và kiến nghị của 
Thanh Tra Chính Phủ sẽ được Quốc Hội Liên 
Bang đưa ra mổ xẻ mỗi sáu tháng.

Các Loại Chiếu Khán Bảo Vệ 
Tạm Thời
Chiếu Khán Bảo Vệ Tạm Thời (Temporary 
Protection Visa - TPV) cho phép người 
được cấp chiếu khán tiếp cận sự giúp đỡ 
định cư của chính phủ trong một phạm vi 
rất giới hạn. Người được cấp chiếu khán 
TPV không thể bảo lãnh thân nhân sang 
Úc do đó gia đình họ phải chịu sự phân ly 
trong thời gian họ xin cấp chiếu khán bảo 
vệ lâu dài. Người được cấp chiếu khán TPV 
cũng cần có sự chấp thuận đặc biệt cho 
phép tái nhập cảnh nếu họ muốn ra khỏi 
nước Úc trong một thời gian. Thí dụ như 
một thành viên trong gia đình được cấp 

chiếu khán TPV ở Úc trong khi đó những 
thành viên khác trong gia đình lại ở một 
nước khác thì người có chiếu khán TPV 
không thể bảo lãnh thân nhân họ sang Úc 
và cũng rất khó đi thăm những người thân 
trong gia đình. 

Cải thiện quyền của người tìm 
nơi lánh nạn và người tị nạn ở Úc
Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã khẳng 
định rằng mặc dầu những người tìm nơi 
lánh nạn là những nhập cảnh “bất hợp 
pháp”, nhưng điều này “cũng không thể 
cướp đi quyền được tiếp cận sự bảo vệ 
hiệu quả và công bằng cũng như những 
biện pháp trợ giúp khác.”7

Các đạo luật, chính sách và thông lệ về 
di trú của Úc đã bị cộng đồng quốc tế chỉ 
trích. Năm 1997, Ủy Ban Nhân Quyền Liên 
Hiệp Quốc đã đi đến kết luận rằng việc tự 
ý giam giữ những người tìm nơi lánh nạn 
(đặc biệt là trẻ em) trong một thời gian dài 
cũng như việc kéo dài thủ tục duyệt xét 
chiếu khán là một sự vi phạm bổn phận 
của chính phủ Úc đối với công ước ICCPR.8 

Các Trường Hợp Cụ Thể

Bảo vệ tạm thời đối với 
người tị nạn
Farid, 23 tuổi, người Afghanistan 
đã được cấp Chiếu Khán Bảo Vệ 
Tạm Thời (Temporary Protection 
Visa - TPV) vào tháng Tám năm 
2000. Anh còn vợ và một con 
ở quê nhà. Ở Afghanistan, anh 
không được đến trường. Sau khi 
được thả khỏi trại tạm giam, Farid 
không được đi học Anh Văn. Anh 
muốn được đi học ở Úc nhưng lại 
không có khả năng trang trải học 
phí giống như những du học sinh 
vì anh chỉ có chiếu khán TPV. Vào 
cuối năm 2001, Farid nhận được 
tin nói rằng vợ và con anh đã mất 
tích. Nếu như được cấp Chiếu Khán 
Bảo Vệ Vĩnh Viễn, anh đã có thể 
bảo lãnh cho vợ con sang Úc. Chiếu 
khán TPV của Farid hiện đã hết 
hạn sau 3 năm. Anh được cấp chiếu 
khán tạm trong thời gian chờ đợi 
quyết định về đơn xin cấp chiếu 
khán TPV mới. Faris cố gắng tìm 
việc làm nhưng lại gặp khó khăn vì 
các nhà nhân dụng chỉ muốn nhận 
người có chiếu khán dài hạn.5

Những người tìm nơi lánh nạn “trái phép” 
được công nhận tư cách tị nạn ở Úc chỉ 
được cấp các loại chiếu khán tạm thời với 
một số quyền giới hạn.

“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

d Muốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo 
vệ nhân quyền bằng một 
Hiến Chương hoặc một 
Ðạo Luật Nhân Quyền, xin 
tham khảo dữ kiện Số 1: 
Bối Cảnh Nhân Quyền 
(Background to Human 
Rights).

Những thông tin kỹ thuật có trong dữ kiện này được dựa trên 
tài liệu Face the Facts – Some Questions and Answers about 
Refugees, Migrants and Indigenous People, 2003 của Ủy ban Cơ 
Hội Bình Ðẳng và Nhân Quyền.
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Chính sách hiện thời của  
Úc về giới tính
Chính phủ các cấp liên bang, tiểu 
bang và lãnh thổ chia xẻ trách 
nhiệm về những vấn đề pháp lý có 
ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi 
người, trong đó có những vấn đề 
ảnh hưởng đến những người đồng 
tính luyến ái nam và nữ, lưỡng tính 
và chuyển đổi giới tính. 

Trong thập niên qua, các tiểu bang 
và lãnh thổ đã thực hiện rất nhiều 
cải thiện trong việc bảo vệ quyền 
bình đẳng của những thành phần 
đồng tính luyến ái nam và nữ,  
lưỡng tính và chuyển đổi giới tính. 

Tất cả các tiểu bang và lãnh thổ 
hiện đã có những đạo luật ngăn cấm 
việc đối xử bất công dựa vào định 
hướng giới tính. Tuy nhiên những 
đạo luật này vẫn còn một số ngoại 
lệ quan trọng và không đồng nhất 
về những điều được bảo vệ và bảo 
vệ trong hoàn cảnh nào. 

Quyền về giới tính trong các 
công ước quốc tế

Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự 
và Chính Trị (International Covenant 
on Civil and Political Rights), Công 
Ước Quốc Tế về Quyền Kinh tế, 
Xã Hội và Văn Hóa (International 
Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights), và Công Ước Số 
111 về Phân Biệt (Việc Làm và 
Nghề Nghiệp) của Tổ Chức Lao 
Ðộng Quốc Tế (International Labour 
Organisation’s (ILO)  Discrimination 
(Employment and Occupation) 
Convention No. 111), đòi hỏi chính 
phủ Úc ngăn cấm mọi hình thức phân 

biệt và quy định các hình phạt thích 
đáng đối với những hành vi phân biệt. 

Những công ước quốc tế kể trên 
không đề cập riêng đến việc định 
hướng tính dục và nhận diện người 
chuyển đổi giới tính (bóng lại cái). 
Tuy nhiên những khía cạnh này được 
bao gồm trong yêu cầu của các chính 
phủ nhằm bảo đảm sự tôn trọng và 
“không có sự phân biệt dưới bất kỳ 
hình thức nào” đối với những quyền 
con người của mọi người và đối xử với 
mọi người một cách bình đẳng trước 
pháp luật.

Sau khi một công dân Úc tên Nick 
Toonan đệ đơn khiếu nại, Ủy Ban 
Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, vào năm 
1994, đã tuyên rằng đạo luật quy 
định tính cách phạm pháp của hành vi 
đồng tính luyến ái nam của tiểu bang 
Tasmania đã vi phạm quyền riêng 
tư của giới đồng tính luyến ái nam.4 
Chính phủ Liên Bang Úc đã ban hành 
một đạo luật nhằm bảo đảm rằng 
không một tiểu bang hay lãnh thổ nào 
có thể phân biệt theo đường hướng 
này.5 Vì thế chính phủ Tasmania đã 
buộc phải thay đổi luật này.

Công Ước Số 111 của tổ chức ILO 
không ngăn cấm sự phân biệt dựa 
trên định hướng giới tính. Tuy nhiên, 
vì mục đích của công ước này, chính 
phủ Úc đã quyết định bao gồm sự 
định hướng giới tính như là một nền 
tảng của sự phân biệt. 
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Dữ Kiện số 

Các Trường Hợp Cụ Thể

Sự phân biệt trong các 
loại trợ cấp liên bang
Larry Cains, người bạn đời 38 
năm của Edward Young là một 
cựu quân nhân thời Ðệ Nhị 
Thế Chiến. Sau khi Larry qua 
đời, Chính Phủ Liên Bang từ 
chối không trả tiền tang chế 
và trợ cấp của người quá cố 
cho Edward. Ðây là khoản tiền 
thường được chính phủ trả cho 
người phối ngẫu còn sống. Chiếu 
theo luật pháp của Úc, chỉ có 
những người phối ngẫu hay bạn 
đời không cùng giới tính của các 
cựu chiến binh mới hội đủ điều 
kiện để được trả những khoản 
tiền này. 
Sau khi đệ đơn khiếu nại lên 
Hội Ðồng Xét Duyệt Cựu Chiến 
Binh (Veterans Review Board) 
và Ủy Ban Cơ Hội Bình Ðẳng và 
Nhân Quyền (Human Rights and 
Equal Opportunity Commission), 
Edward lại đệ đơn khiếu nại của 
ông lên tổ chức Liên Hiệp Quốc. 
Ðến tháng 8 năm 2003, Ủy Ban 
Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc phán 
rằng Chính Phủ Liên Bang Úc 
đã đối xử phân biệt đối với ông 
Edward. Ðể đáp lại phán quyết 
của Ủy Ban Nhân Quyền Liên 
Hiệp Quốc, Thượng Viện Úc đã 
yêu cầu Chính Phủ Liên Bang đệ 
trình một dự luật công nhận các 
mối quan hệ đồng phái. Chính 
Phủ Liên Bang hiện đang xem 
xét yêu cầu của Thượng Viện. 
Trong khi đó ông Edward vẫn 
chưa được Chính Phủ trả tiền 
tang chế hay trợ cấp.1

Quyền về Giới Tính 
Sexuality Rights - Vietnamese

d Muốn biết thên chi tiết về 
tổ chức ILO, xin tham khảo 
dữ kiện Số 14: Quyền của 
Người Lao Ðộng (Workers’ 
Rights).

   L
UẬT PHÁP



Các quyền về giới tính  
không được bảo vệ ở Úc

Có một số lãnh vực khá quan trọng 
trong luật liên bang không công nhận 
các mối quan hệ thực tế của những 
người đồng tính luyến ái nam và nữ, 
lưỡng tính và chuyển đổi giới tính. 
Những lãnh vực này bao gồm:
• tiếp cận các loại trợ cấp và hưu 

bổng
• thuế má và an sinh xã hội; và
• quyền kết hôn.

Không có một đạo luật liên bang nào 
ngăn cấm một cách cụ thể việc đối xử 
bất công hoặc sự quấy nhiễu dựa trên 
cơ bản giới tính. Luật liên bang có thể 
bảo đảm một sự bảo vệ tốt hơn đồng 
thời có được sự đồng nhất trên khắp 
các tiểu bang và lãnh thổ.

Những trường hợp cụ thể cho thấy 
những thí dụ điển hình về việc đối xử 
phân biệt đối với các cặp bạn đời và 
cha mẹ đồng tính luyến ái. Mặc dù 
việc đối xử phân biệt dựa trên cơ bản 
đồng tính luyến ái bị ngăn cấm trên 
toàn nước Úc, nhưng việc đối xử phân 
biệt đối với những người lưỡng tính và 
chuyển đổi giới tính lại không bị ngăn 
cấm trên mọi lãnh vực. 

Sự lăng mạ dựa trên định hướng giới 
tính hay nhận diện phái tính không 
được coi là phạm pháp trên khắp các 
tiểu bang và lãnh thổ của Úc. Chẳng 
hạn như ở Tây Úc và Queensland, việc 
đưa ra những lời tuyên bố công khai 
có nội dung xúi dục hay khiêu khích 
sự thù hận đối với những người đồng 
tính luyến ái nam và nữ, lưỡng tính và 
chuyển đổi giới tính không được coi là 
một hành vi phạm pháp.

Các đạo luật chống đối xử phân biệt 
tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ đều có 
một số ngoại lệ cụ thể. Nhiều tiểu 
bang có một ngoại lệ đối với các tổ 
chức tôn giáo, theo đó bất cứ ai làm 
việc cho một tổ chức tôn giáo đều có 
thể bị đối xử phân biệt một cách hợp 
pháp dựa trên cơ bản giới tính.

Tuổi có quyền ưng thuận (age of con-
sent) là độ tuổi mà một người có thể 
đồng ý chấp thuận quan hệ tình dục 
một cách hợp pháp. Trong khi độ tuổi 
này được thống nhất bằng nhau cho 
cả hai quan hệ tình dục đồng tính và 
khác tính trên toàn nước Úc thì các 
tiểu bang và lãnh thổ lại không có sự 
đồng nhất về độ tuổi có quyền ưng 
thuận. Chẳng hạn như ở New South 
Wales và Lãnh Thổ Bắc Úc, độ tuổi có 
quyền ưng thuận được quy định là 16 
cho cả hai quan hệ tình dục đồng tính 
và khác tính thì ở Tasmania, độ tuổi 
này lại là 17.

Cải thiện quyền của những 
người đồng tính luyến ái nam 
và nữ, lưỡng tính và chuyển 
đổi giới tính ở Úc

Trong khi ở Úc chưa có sự cải thiện 
mạnh mẽ trong việc bảo vệ các quyền 
về giới tính thì sự bảo vệ hiện có lại 
không đồng nhất cho mọi người và 
không đồng nhất trên các tiểu bang và 
lãnh thổ. Thêm vào đó, Hiến Pháp Úc 
không ngăn cản các chính phủ trong 
việc hủy bỏ các đạo luật bình đẳng bảo 
vệ người dân bất kể giới tính của họ. 
Chẳng hạn như Chính Phủ Liên Bang 
hiện đang tìm cách sửa đổi Ðạo Luật 
Phân Biệt Giới Tính năm 1984 (Sex 
Discrimination Act 1984 (Cth)) nhằm 
cho phép các tiểu bang quyền đối xử 
phân biệt đối với các thành phần phụ 
nữ độc thân, kể cả những phụ nữ đồng 
tính luyến ái, trong việc cung cấp các 
dịch vụ sinh đẻ bằng kỹ thuật.
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Các Trường Hợp Cụ Thể

Sự Phân biệt về quyền làm 
cha mẹ
Bridget và Amanda đã chung 
sống với nhau tại Sydney được 9 
năm. Cách đây 5 năm, hai người 
quyết định xây dựng một gia đình. 
Bridget là người sanh con. Khi 
Joseph, con họ, ra đời, Bridget 
đăng ký là người mẹ nhưng trong 
giấy khai sanh lại không có chỗ 
cho Amanda đăng ký là “đồng 
cha mẹ” của Joseph và lúc đó họ 
cũng không nghĩ gì về điều này. 
Mói đây, Bridget và Amanda đến 
trường đăng ký cho Joseph đi học 
và đến lúc này hai người mới biết 
rằng nhà trường không công nhận 
Amanda như là cha mẹ của Joseph 
vì bà không có tên trong khai sanh 
của Joseph.2 

Quyền của những người đồng tính 
luyến ái nam và đồng tính luyến ái 
nữ trong việc nhận con của người 
bạn đời làm con để họ có thể được 
công nhận như là người giám hộ 
vừa được công nhận ở các tiểu bang 
Tasmania, Tây Úc, Lãnh Thổ Bắc Úc 
và Lãnh Thổ Thủ Ðô.

Các Trường Hợp Cụ Thể

Sự phân biệt trong vấn đề 
hưu bổng
Robert Corvo và Greg Brown chung 
sống với nhau được 10 năm trước 
khi Robert qua đời năm 1993. Hồi 
còn sinh tiền, Robert làm việc cho 
Bộ Quốc Phòng và là thành viên của 
Chương Trình Quỹ Hưu Bổng Liên 
Bang (Commonwealth Superannuation 
Scheme) Mặc dù Robert đã làm di chúc 
để lại tài sản cho Greg nhưng luật 
pháp lại không đòi hỏi quỹ hưu bổng 
phải thực hiện theo di chúc của người 
quá cố. Kết quả là quỹ hưu bổng từ 
chối thanh toán “quyền lợi người phối 
ngẫu” cho Greg. Sau khi đệ đơn kháng 
án lên Tòa Hòa Giải (Administrative 
Appeals Tribunal)3 và Ủy Ban Cơ Hội 
Bình Ðẳng và Nhân Quyền (Human 
Rights and Equal Opportunity 
Commission), Greg vẫn không được 
hưởng quyền lợi do Robert để lại vì 
ông  không được công nhận là người 
phối ngẫu của Robert.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Patricia Karvelas, “UN backs gay man’s war pension bid”, The 
Australia, 5/9/2003, tr 3.

2  Trường hợp cụ thể do tổ chức Gay and Lesbian Rights 
Lobby, NSW cung cấp.

3  Gregory Brown v Commissioner for Superannuation (1995) 
21 AAR 378.

4  UN Human Rights Committee, Communication No. 
488/1992, Australia, 4/4/1994, UN Doc CCPR/C/50/D/488/
1992.

5  Human Rights (Sexual Conduct) Act 1994 (Cth).

“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

d Muốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo 
vệ nhân quyền bằng một 
Hiến Chương hoặc một 
Ðạo Luật Nhân Quyền, xin 
tham khảo dữ kiện Số 1: 
Bối Cảnh Nhân Quyền 
(Background to Human 
Rights).

d Muốn biết thên chi tiết về tổ 
chức ILO, xin tham khảo dữ 
kiện Số 14: Quyền của Người 
Lao Ðộng (Workers’ Rights).

Việc bảo vệ quyền của những người 
đồng tính luyến ái nam và nữ, lưỡng 
tính và chuyển đổi giới tính cho phù 
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế là điều 
cần thiết nhằm bảo đảm rằng tất cả 
mọi người đều được đối xử một cách 
công bằng bất kể những định hướng về 
giới tính hay phái tính của họ.
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Các Trường Hợp Cụ Thể

Sự vi phạm và quyền được 
trợ cấp an sinh xã hội

Trước đây Rachel đang nhận 
mỗi tuần $190 đô-la trợ cấp 
an sinh xã hội trong lúc cô 
tìm việc làm và học bán thời. 
Rachel bỏ lỡ một cuộc hẹn 
với Centrelink vì cô không 
nhận được thư hẹn. Trước đó 
Rachel đã lỡ hẹn 2 lần nên 
cô bị cúp trợ cấp 8 tuần. Cô 
nộp đơn khiếu nại việc bị cúp 
trợ cấp và đã thành công. Trợ 
cấp của cô được tiếp tục trở 
lại. Tuy nhiên, trong thời gian 
vài tuần lễ chờ giải quyết 
khiếu nại, Rachel không có 
khả năng thanh toán tiền 
thuê nhà và cô trở thành 
người vô gia cư. Vì không còn 
nơi cư ngụ nên Rachel không 
thể tiếp tục chương trình học 
bán thời nữa.1

Các hình phạt được áp dụng cho 
việc vi phạm khi quý vị không 
thỏa mãn các điều kiện để được 
hưởng trợ cấp an sinh xã hội. Kể 
từ tháng Chín năm 2003, chế độ 
phạt vạ được nới rộng, bao gồm trợ 
cấp nuôi con (tiền sữa) và trợ cấp 
tìm việc Newstart dành cho những 
người trưởng thành (trợ cấp thất 
nghiệp). Trước đây, các hình phạt 
này chỉ áp dụng cho những người 
lãnh trợ cấp thất nghiệp.

Trong khoảng thời gian từ tháng 
Bảy năm 2002 đến tháng Sáu năm 
2003 đã có 134.239 trường hợp vi 
phạm bị phạt vạ. Nói chung, những 
người dễ bị cúp hoặc giảm tiền trợ 
cấp là những thành phần vô gia cư, 
những người mù chữ, người không 
thuộc nguồn gốc nói tiếng Anh 
hoặc những người bị mất khả năng 
về mặt thể chất hay trí tuệ.

Các Trường Hợp Cụ Thể

Quyền được hưởng an sinh 
xã hội của những thành 
phần di dân

Khi Maria từ Nga di dân sang 
Úc, cô chỉ nói được chút ít 
tiếng Anh. Cô di dân sang 
Úc theo diện thân nhân bảo 
lãnh. Khi không thể tìm đươc 
việc làm, Maria phải làm việc 
và nấu ăn cho gia đình. Cô 
không nhận được tiền vì công 
sức cô làm cho gia đình được 
tính vào chi phí ăn ở trong 
nhà. Thực tế mà nói, Maria đã 
trở thành một người giúp việc 
nhà không lương. Cô không 
được chính phủ hỗ trợ về mặt 
tài chính trong vòng hai năm 
và bị buộc ở với thân nhân. 
Maria không thể hội nhập 
vào cộng đồng vì cô phải phụ 
thuộc vào gia đình trong vấn 
đề ăn ở và do đó, phải chịu 
sự kiểm soát của họ.2

Social Security Rights - Vietnamese

Quyền được hưởng an sinh xã 
hội trong các công ước quốc tế

《Ðiều 9 trong Công Ước Quốc Tế 
về Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn 
Hóa (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights) 
công nhận “quyền được hưởng an 
sinh xã hội của mọi người, bao gồm 
bảo hiểm xã hội.”

Nước Úc đã cam kết tuân thủ nội 
dung Công ước này kể từ năm 1972. 

duyệt xét hành chính cho những ai 
muốn kháng lại các quyết định về an 
sinh xã hội.5 Tuy đây là một quy trình 
khiếu nại miễn phí nhưng người dân 
lại bị mất quyền lợi trước khi họ có 
thể nộp đơn khiếu nại. 

Hai năm chờ đợi đối với di dân
Kể từ tháng Ba năm 1997, mọi cư 
dân mới đến Úc hoặc những người 
được cấp chiếu khán thường trú đều 
phải chờ đợi trong vòng hai năm 
trước khi họ có thể xin hưởng trợ 
cấp an sinh xã hội. Ðây là một điều 
đặc biệt khó khăn cho những người 
không thuộc nguồn gốc nói tiếng Anh 
vì họ cần phải trải qua những khóa 
Anh ngữ trước khi có thể tìm được 
việc làm.

Một thường trú nhân gặp khó khăn 
tài chính nghiêm trọng trong thời 
gian này có thể xin Trợ Cấp Ðăc Biệt 
(Special Benefit) của Centrelink. Loại 
trợ cấp này là giải pháp cuối cùng 
đôi khi có thể được sử dụng khi một 
cá nhân không hội đủ điều kiện để 
được hưởng bất kỳ một loại trợ cấp 
nào khác và “không có khả năng có 
được một nguồn thu nhập đầy đủ”. 
Ðể có thể được hưởng loại Trợ Cấp 
Ðặc Biệt này trong thời gian hai năm 
chờ đợi, quý vị phải chứng tỏ được 
rằng mình “đang gặp phải khó khăn 
do hoàn cảnh gây ra, đặc biệt về mặt 
tài chính.

Những quyền không được bảo 
vệ ở Úc

Sự vi phạm
Theo quy định của Ðạo Luật An Sinh 
Xã Hội năm 1991, chính phủ có thể 
áp dụng đến 3 lần phạt trong thời 
gian hai năm. Tổng số tiền bị phạt 
trong ba lần này có thể hơn $3500 
đô-la. Các hình phạt có thể được áp 
đặt đối với những vấn đề tương đối 
không nghiêm trọng, chẳng hạn như 
lỡ hẹn hoặc không hồi đáp thư.

Một cuộc Ðánh Giá Ðộc Lập được 
thực hiện năm 2002 đã nhận định 
rằng cách hoạt động của hệ thống 
phạt vạ thường “tùy tiện, bất công 
hoặc quá khe khắt”.6 Cuộc đánh giá 
còn thấy rằng “các sự vi phạm được 
áp đặt khá thường xuyên [và] các 
hình phạt dành cho những vi phạm 
này thường quá nặng, khiến người 
bị phạt phải lâm vào hoàn cảnh khó 
khăn không cần thiết và không thể lý 
giải được”.7

Năm 2000, Ủy Ban Liên Hiệp Quốc 
đặc trách về Quyền Kinh Tế, Xã Hội 

Chính sách an sinh xã hội hiện 
tại của Úc
Vào thời điểm ấn hành, Chính Phủ 
Úc đã đề nghị một số thay đổi quan 
trọng trong chính sách an sinh xã 
hội. Người đọc nên cẩn trọng để bảo 
đảm rằng đạo luật này chưa có sự 
thay đổi.3

Sự vi phạm
Chiếu theo quy định của Ðạo Luật 
An Sinh Xã Hội năm 1991 (Social 
Security Act 1991), chính phủ có thể 
giảm hay cúp trợ cấp cho một người 
nếu người này không thỏa mãn “một 
cách hợp lý” các điều kiện cần thiết 
để được hưởng trợ cấp.4 Ngoài ra 
đạo luật này còn có một quy trình 
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(Chờ Ðợi Ðịnh Cư), 1998, tr 19.

3 Trung Tâm về Quyền Phúc Lợi NSW hiện có thông tin về 
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“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

d Muốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo 
vệ nhân quyền bằng một 
Hiến Chương hoặc một 
Ðạo Luật Nhân Quyền, xin 
tham khảo dữ kiện Số 1: 
Bối Cảnh Nhân Quyền 
(Background to Human 
Rights).

QUÝ NGÀI CÓ HỘI ĐỦ 
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC 
SỰ TRỢ GIÚP CỦA 

CHÍNH PHỦ KHÔNG?

1   NGỒI!
2   Ở YÊN ÐÓ!
3   LĂN TRÒN!
4   LẠY LỤC ÐI!

KHÁCH HÀNG NGOAN!

KHÁCH HÀNG NGOAN!

QUẦY TIẾP TÂN 
CENTRELINK

Việc bảo vệ quyền an sinh xã hội 
theo các tiêu chuẩn quốc tế có thể 
giúp đoan chắc rằng những thành 
phần bị thiệt thòi nhất trong xã hội 
được hưởng một mức thu nhập tối 
thiểu để sống. 

và Văn Hóa đã bày tỏ sự quan ngại 
rằng quyền được hưởng trợ cấp an 
sinh xã hội ở Úc đã không được bảo 
vệ về mặt pháp lý.8

Hiện nước Úc không có sự bảo vệ  
nào đối với việc giảm tiền trợ cấp  
an sinh xã hội một cách quá đáng  
và bất công.

Hai năm chờ đợi đối với di dân
Hưởng Trợ Cấp Ðăc Biệt không phải là 
điều dễ dàng vì cơ quan Centrelink có 
một quan điểm rất hạn hẹp về điều 
khoản cấu thành cái gọi là “một sự 
thay đổi hoàn cảnh”.

Không giống như những loại trợ cấp 
khác, Trợ Cấp Ðặc Biệt được trả theo 
mức cần thiết (chứ không phải cố 
định) và những người đang đi học 
toàn thời trên 18 tuổi không thể xin 
loại trợ cấp này. 

Năm 2000, Ủy Ban đặc trách về 
Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa 
đã kêu gọi chính phủ Úc “đoan chắc 
rằng điều kiện ‘hai năm chờ đợi trước 
khi có thể được trợ cấp an sinh xã 
hội dành cho những di dân mới đến 
Úc’ không ảnh hưởng đến quyền được 
hưởng một tiêu chuẩn sống tương 
xứng của họ”.9 

Sự đòi hỏi các khoảng thời gian  
chờ đợi đối với những thường trú 
nhân mới đến Úc vi phạm quyền  
cơ bản này.

Các thí dụ trên thế giới về việc 
bảo vệ quyền an sinh xã hội
Năm 1991, ba anh em người Czech 
vượt biên trái phép vào Thụy Sĩ. Tuy 
nhiên chính phủ xứ này lại không thể 
trục xuất họ trở về nước vì chính phủ 
nước Cộng Hòa Czech đã hủy bỏ quốc 
tịch của ba người này.10 Họ không 
được trợ cấp an sinh xã hội vì tình 
trạng cư trú bất hợp pháp. Hiến pháp 
Thụy Sĩ có quy định những quyền cơ 
bản tối thiểu nhất để giúp con người 
có thể sống một cách đàng hoàng, 
đúng phẩm cách con người. Vì đây là 
một quyền cơ bản nên một cá nhân, 
dù là công dân Thụy Sĩ hay chỉ là một 
người ngoại quốc, đều có quyền khiếu 
nại để được cứu xét.

Cũng vì điều này, Tòa Án cho rằng 
việc không cho phép ba anh em được 
hưởng trợ cấp an sinh xã hội là vi 
phạm đến quyền cơ bản ghi trong hiến 
pháp. 

Cải thiện các quyền an sinh xã 
hội ở Úc
Trong khi Úc có một lịch sử về việc 
cung cấp cho dân chúng một mức an 
toàn về an sinh xã hội có chất lượng 
thì nước này cũng có những bảo đảm 
pháp lý giới hạn về điều khoản này 
trong tương lai. 
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Dữ Kiện số 

Quyền Phụ Nữ 
Các Trường Hợp Cụ Thể

Trả lương đồng đều
Anna là công nhân chế biến tại 
một cơ sở ở Sydney. Tại đây tất 
cả các nữ công nhân được liệt 
vào mức lương thợ đóng gói Bậc 
12. Trong khi đó những công 
nhân phái nam làm cùng một 
công việc tương tự, có giá trị 
giống nhau và tay nghề tương tự 
lại được liệt vào một bậc lương 
khác cao hơn. Anna và những 
đồng nghiệp nữ nhờ công đoàn 
đưa sự việc ra tòa. Họ đã thắng 
kiện và được trả lương đồng đều 
cho công việc của họ.1

Các đạo luật lao động tiểu bang và 
liên bang đúng ra phải hỗ trợ sự bình 
đẳng tại nơi làm việc, bao gồm việc 
trả lương đồng đều cho phụ nữ. Tuy 
nhiên, những ngành nghề mà đa số 
do nữ giới đảm nhiệm lại được trả 
lương thấp hơn những ngành nghề 
mà nam giới chiếm đa số. Nếu chúng 
ta cứ tiếp tục với mức độ hiện tại thì 
việc trả lương một cách công bằng sẽ 
còn phải mất nhiều năm nữa mới thực 
hiện được.

Các Trường Hợp Cụ Thể

Nghỉ hộ sản có lương
Valentine là một bà mẹ đơn 
chiếc làm việc theo ca và chỉ 
nhận được rất ít trợ cấp giữ 
trẻ. Người chủ của Valentine 
không có chế độ nghỉ hộ sản có 
trả lương cho nhân viên. Trong 
khi đó trợ cấp nuôi con của 
chính phủ lại không đủ để cô 
trả nợ tiền nhà tối thiểu. Do đó, 
Valentine không còn sự chọn lựa 
nào khác hơn là trở lại làm việc 
toàn thời ngay sau khi sanh con 
để có đủ khả năng trang trải tiền 
nợ mua nhà.2

Hầu hết mọi phụ nữ Úc đi làm đều có 
quyền được hưởng chế độ nghỉ hộ sản 
không lương trong thời gian 12 tháng.3 
Tuy nhiên lại có hơn 60% phụ nữ đi 
làm không được hưởng chế độ nghỉ 
hộ sản có lương.4 Theo tiêu chuẩn 
quốc tế, nhân công được nghỉ hộ sản 
14 tuần lễ có lương. Tuy nhiên, trong 
thực tế họ thường được nghỉ ngắn hơn 
thời gian tiêu chuẩn này. Những phụ 
nữ đi làm bán thời hoặc thời vụ, hoặc 
những người có trình độ tay nghề thấp 
là những thành phần ít có cơ hội được 
hưởng chế độ nghỉ hộ sản có lương 
hơn.5

Quyền của phụ nữ trong các 
công ước quốc tế
Quyền về sự bình đẳng không phân 
biệt phái tính được công nhận trong 
Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 
(Universal Declaration on Human 
Rights), Công Ước Quốc Tế về Quyền 
Dân Sự và Chính Trị (International 
Covenant on Civil and Political Rights 
- ICCPR) cũng như Công Ước Quốc Tế 
về Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa 
(International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights - ICESCR). 

Công Ước của Liên Hiệp Quốc về việc 
Loại Bỏ Mọi Hình Thức Phân Biệt Chống 
Lại Phụ Nữ (United Nations’ Convention 
on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) (còn 
được gọi là “Công Ước về Phụ Nữ” (“the 
Women’s Convention”)) đặc biệt bảo vệ 
các quyền của phụ nữ trong những lãnh 
vực sau: 
• đời sống công cộng (bao gồm quyền 

bỏ phiếu và quyền ứng cử)
• giáo dục
• nhân dụng (bao gồm việc trả lương 

đồng đều cho công việc giống nhau)
• gia đình
• tiếp cận các dịch vụ y tế
• bạo hành chống lại phụ nữ; và 
• nạn buôn bán phụ nữ.

Quyền được trả lương đồng đều cho 
những công việc giống nhau được công 
nhận trong rất nhiều công ước quốc tế, 
bao gồm Công Ước về Phụ Nữ, Công 
Ước ICESCR, và Các Công Ước của Tổ 
Chức Lao Ðộng Quốc Tế về Thù Lao 

Bình Ðẳng và Loại Bỏ Ðối Xử Phân Biệt 
trong Nhân Dụng (International Labour 
Organisation (ILO) Conventions on 
Equal Remuneration and Elimination 
of Discrimination in Respect of 
Employment).11 Nước Úc đã ký kết tất cả 
những công ước này.

Các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế đòi 
hỏi các chính phủ bảo đảm chế độ nghỉ 
hộ sản có lương tối thiểu 14 tuần lễ.12 
Tuy nhiên, nước Úc đã có sự dè dặt về 
Ðiều Khoản liên hệ này của Công Ước về 
Phụ Nữ và không ký kết quy ước của tổ 
chức ILO về nghỉ hộ sản có lương. Ðiều 
này có nghĩa là chính phủ Úc không cam 
kết sẽ bảo đảm quyền cơ bản này. 

Năm 2002, một Nghị Ðịnh Thư Không 
Bắt Buộc (Optional Protocol) dành cho 
Công Ước về Phụ Nữ được ban hành, 
cho phép các cá nhân và các nhóm phụ 
nữ được quyền khiếu nại các vấn đề có 
liên quan đến nhân quyền với Liên Hiệp 
Quốc sau khi đã sử dụng mọi phương 
tiện pháp lý có thể thực hiện được trong 
nước họ. Chính Phủ Úc đã từ chối ký kết 
nghị định này.

Chính sách hiện thời của Úc 
về quyền phụ nữ
Ðạo Luật về Phân Biệt Phái Tính năm 
1984 của chính phủ liên bang quy định 
một số bảo vệ dành cho phụ nữ chống 
phân biệt phái tính và quấy nhiễu tình 
dục.

Ðạo Luật về Phân Biệt Phái Tính năm 
1984 và đạo luật chống phân biệt của 
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tiểu bang ngăn cấm việc quấy nhiễu tình 
dục hoặc đối xử bất công với một người 
chỉ vì phái tính, tình trạng hôn nhân, thai 
nghén hoặc khả năng thai nghén của họ 
trong một số trường hợp khác nhau, bao 
gồm các lãnh vực sau: 

• nơi làm việc
• tại các cơ sở giáo dục
• các quy định về hàng hóa, dịch vụ và 

chỗ ở
• điều hành các chương trình liên bang; 

và 
• bị sa thải vì trách nhiệm gia đình. 

Các quyền phụ nữ không được 
bảo vệ ở Úc
Các đạo luật chống phân biệt phái tính 
và các chính sách hiện thời của chính 
phủ không bảo vệ mọi phụ nữ trong mọi 
trường hợp. 

Các trường hợp cụ thể cho thấy các đạo 
luật và chính sách của Úc không quy định 
chế độ nghỉ hộ sản có lương, không có sự 
bảo vệ chống lại việc đối xử phân biệt dựa 
vào tình trạng hôn nhân hoặc dựa vào sự 
kết hợp giữa phái tính và các yếu tố khác 
như chủng tộc, chẳng hạn.

Sự phân biệt dựa vào “tình trạng hôn 
nhân” bị cấm đoán trong Ðạo Luật về 
Phân Biệt Phái Tính năm 1984 nhưng chỉ 
bao gồm quan hệ sống chung ngoài hôn 
thú với một người khác phái. Ðạo luật này 
không bao gồm quan hệ sống chung ngoài 
hôn thú với người cùng phái. 

Sự thất bại của Chính Phủ Úc  trong việc 
ký kết Hiệp Ước của tổ chức ILO về nghỉ 
hộ sản có lương cũng như việc từ chồi ký 
kết Nghị Ðịnh Tùy Chọn trong Công Ước 
về Phụ Nữ, cho thấy Chính Phủ Liên Bang 
thiếu quyết tâm trong việc bảo vệ quyền 
phụ nữ ở Úc.

Cải thiện quyền phụ nữ ở Úc
Trong khi Úc có một lịch sử tốt đẹp về việc 
quảng bá quyền bình đẳng nam nữ thì 
nước này lại không có sự bảo đảm rằng 
mọi phụ nữ có thể tiếp cận những bảo vệ 

hiện có cũng như không bảo đảm rằng 
những quyền này có tiếp tục được bảo vệ 
trong tương lai hay không.

Dự thảo tu chính án cho phép loại trừ việc 
tiếp cận kỹ thuật trợ giúp sanh sản ra khỏi 
Ðạo Luật về Phân Biệt Phái Tính năm 1984 
(xem phần trường hợp cụ thể về phân biệt 
tình trạng hôn nhân) cho thấy chính phủ 
có thể dễ dàng giảm bớt sự bảo vệ nhân 
quyền như thế nào.

Việc bảo vệ quyền của phụ nữ cho phù 
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế là điều cần 
thiết nhằm bảo đảm sự bình đẳng không 
phân biệt phái tính. 

Các Trường Hợp Cụ Thể

Phân biệt phái tính và chủng 
tộc
Anh và Thanh là 2 phụ nữ Việt Nam 
làm việc tạm thời cho Bưu Ðiện Úc 
(Australia Post). Khi họ nộp đơn 
xin làm việc cố định thì bị mất việc 
vì trọng lượng cơ thể không đạt 
mức cân tối thiểu dù rằng họ có đủ 
khả năng làm việc. Anh và Thanh 
cho rằng sở dĩ họ ”không đủ cân” 
là vì phụ nữ Á Châu có tầm vóc 
nhỏ. Nếu họ là nam giới hoặc là 
một phụ nữ da trắng thì có lẽ họ 
đã không bị điều kiện này loại trừ. 
Anh và Thanh tin rằng họ đã bị đối 
xử thiếu thuận lợi chỉ vì phái tính 
và chủng tộc.9

Tuy nhiên sau đó Anh và Thanh vẫn được 
Bưu Ðiện Úc nhận vào làm việc cố định. 
Nhưng luật chống đối xử phân biệt hiện 
tại vẫn không thể đối phó với sự kỳ thị 
về cả phái tính lẫn chủng tộc.10 

Các Trường Hợp Cụ Thể

Phân biệt tình trạng hôn 
nhân
Leesa Meldrum là một phụ nữ độc 
thân sống ở  Victoria. Cô muốn có 
con nhưng cần phải được điều trị 
chứng hiếm muộn. Ðạo Luật Ðiều 
Trị Chứng Hiếm Muộn năm 1995 
(Infertility Treatment Act 1995) 
của Tiểu Bang Victoria quy định 
rằng: để có thể hội đủ điểu kiện 
cho việc điều trị chứng hiếm muộn, 
một phụ nữ phải là người đã chính 
thức kết hôn hoặc đang chung 
sống ngoài hôn thú. 

Trước khi Tòa Án Liên Bang có phán 
quyết vào năm 2000 rằng đạo luật nói 
trên không đồng nhất với Ðạo Luật về 
Phân Biệt Phái Tính năm 1984 (Sex 
Discrimination Act 1984), thì bác sĩ 
không có quyền (về mặt pháp lý) điều 
trị chứng hiếm muộn cho những phụ nữ 
độc thân hoặc đồng tính luyến ái.6 Năm 
2001, với sự hỗ trợ của Chính Phủ Liên 
Bang, Hội Nghị Các Giám Mục Công Giáo 
Úc đã đệ đơn kháng án lên Tối Cao Pháp 
Viện về phán quyết của Tòa Án Liên Bang 
nhưng đơn kháng án đã bị Tối Cao Pháp 
Viện bác bỏ.

Vào cuối năm 2000,7 và một lần nữa 
vào năm 2002,8 Chính Phủ Liên Bang 
đề nghị tu chính Ðạo Luật về Phân Biệt 
Phái Tính năm 1984, theo đó các tiểu 
bang có quyền đối xử phân biệt dựa vào 
tình trạng hôn nhân đối với những người 
muốn được sanh đẻ bằng sự trợ giúp 
kỹ thuật. Tuy nhiên cả hai dự luật này 
đều không được Thượng Viện thông qua. 
Tuy nhiên việc tiếp cận kỹ thuật trợ giúp 
sanh sản giữa các tiểu bang và lãnh thổ 
lại không được đồng bộ. Chẳng hạn như 
ở Victoria, việc có thể tiếp cận kỹ thuật 
trợ giúp sanh sản đối với những phụ nữ 
độc thân và đồng tính luyến ái vẫn còn là 
một điều cực kỳ khó khăn.

“Nên chọn lựa hình 
thức bảo vệ nhân 

quyền nào?”

d Muốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo 
vệ nhân quyền bằng một 
Hiến Chương hoặc một 
Ðạo Luật Nhân Quyền, xin 
tham khảo dữ kiện Số 1: 
Bối Cảnh Nhân Quyền 
(Background to Human 
Rights).
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Dữ Kiện số 

• làm việc
• được hưởng các điều kiện làm việc 

công bằng và an toàn
• không có sự phân biệt tại nơi làm 

việc
• được trả lương đồng đều cho những 

công việc giống nhau; và 
• thành lập và tham gia công đoàn.5

Tổ Chức Lao Ðộng Quốc Tế 
(International Labour Organisation 
- ILO) là một cơ quan thuộc Liên Hiệp 
Quốc bao gồm các đại diện của chính 
phủ, giới chủ và công đoàn. Tổ chức 
ILO đã soạn thảo nhiều công ước về 
quyền của người lao động mà chính 
phủ rất nhiều nước, trong đó có nước 
Úc, đã ký kết. Những quyền này gồm:
• ngăn chận cưỡng bức lao động6 
• điều kiện làm việc an toàn
• không có sự phân biệt tại nơi làm 

việc
• trả lương đồng đều cho những công 

việc giống nhau7

• tuổi làm việc tối thiểu nhằm ngăn 
chặn tình trạng lao động trẻ em;8 
và

• quyền thành lập công đoàn và 
thương thảo các điều kiện làm việc 
tập thể.9

Tuy nhiên, các quyền được ghi nhận 
trong các công ước đã ký chưa bao giờ 
được áp dụng một cách đầy đủ trong 
luật pháp Úc. Dân chúng Úc chỉ được 
bảo vệ rải rác tại một số tiểu bang và 
luật Liên Bang.

Chính sách hiện thời của Úc 
về quyền của người lao động
Nước Úc có một số đạo luật cấp liên 
bang và tiển bang về quan hệ chủ 
thợ, quy định những tiêu chuẩn tối 
thiểu cho vấn đề nhân dụng. 

Ðạo Luật Mối Quan Hệ Tại Nơi Làm 
Việc năm 1996 (Workplace Relations 
Act 1996) là đạo luật liên bang chính 
chi phối các nơi làm viêc trên lãnh thổ 
Úc. Ðạo luật này bao gồm các quy 
định về các chế độ nghỉ đẻ, nghỉ chăm 
sóc con cái,10 trả lương đồng đều cho 
những công việc giống nhau,11 và sự 
công nhận vai trò của các công đoàn.12 

Nói chung các đạo luật về mối quan 
hệ chủ thợ tại các tiểu bang quy 
định mức lương tối thiểu, chế độ 
nghỉ thường niên và nghỉ bệnh. Tuy 
nhiên, đối với giới lao động tiểu bang 
Victoria, những lãnh vực này lại do 
luật liên bang, tức Ðạo Luật Mối  
Quan Hệ Tại Nơi Làm Việc năm  
1996, chi phối.13 

Ðạo luật này còn cho phép các nhà 
nhân dụng áp dụng những hợp đồng 
làm việc cá nhân (Thỏa Thuận Nơi 
Làm Việc Úc - Australian Workplace 
Agreements). Những hợp đồng này có 
thể phủ nhận quyền thương lượng chế 
độ làm việc tập thể do công đoàn đại 
diện. 

Các đạo luật chống phân biệt không 
cho phép có sự phân biệt tại nơi làm 
việc dựa trên giới tính, chủng tộc hay 
sự tàn tật. Các đạo luật về an toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp có sự đề cao 
môi trường làm việc an toàn. 

Vào tháng Tám năm 2005, với sự 
kiểm soát ở cả Hạ và Thượng Viện, 
người ta tin rằng Chính Phủ sẽ thông 
qua một đạo luật mới cải tổ mối quan 
hệ tại nơi làm việc, bãi bỏ sự bảo vệ 
người lao động trong vấn đề chống 
đuổi việc bất công đối với những cơ 
sở có đến 100 công nhân viên; ủng 
hộ việc thực hiện các hợp đồng làm 
việc cá nhân giữa người lao động và 
nhà nhân dụng; giảm thiều quyền lực 
của cơ quan độc lập - Ủy Ban Quan 
Hệ Lao Tư Úc (Australian Industrial 
Relations Commission) – trong đó bao 
gồm quyền đặt định mức lương tối 
thiểu; và giảm thiểu sự bảo vệ chung 
quanh các điều kiện làm việc mà hiện 
nay đang có hiệu lực đối với các chế 
độ lương bổng.

Các quyền không được bảo 
vệ ở Úc
Trong lúc nước Úc đặt bút ký kết rất 
nhiều Công Ước quốc tế quan trọng 
thì những tiêu chuẩn quy định trong 
những công ước này lại không được 
đưa vào thực tế, thậm chí đôi khi còn 
bị vi phạm nữa.

Người làm gia công
Trong mười năm qua, số người làm 
gia công đang gia tăng. Ðã có một số 
đạo luật nhằm bảo vệ những thành 
phần này. Tuy nhiên họ dễ dàng bị bóc 
lột vì làm việc trên cơ bản cá nhân, 
thường có trình độ Anh ngữ giới hạn; 
và không có sự hiểu biết về những 
quyền lợi chính đáng của họ. 

Quyền của Người Lao Ðộng
Các Trường Hợp Cụ Thể

Người Làm Gia Công

Mai là một di dân đến từ Trung 
Quốc. Cô biết nói chút ít tiếng 
Anh và may gia công áo sơ mi 
tại nhà đã được 5 năm. Cô được 
trả lương theo sản phẩm và kiếm 
được $2-$3/giờ. Trung bình Mai 
làm việc 12 giờ/ngày, 7 ngày/
tuần, nghĩa là mỗi tuần kiếm 
được $170-$250. Ðể có thể giao 
hàng đúng thời hạn, Mai cần sự 
giúp đỡ của hai cô con gái 10 và 
12 tuổi. Thỉnh thoảng con gái 
Mai làm 3-4 tiếng vào buổi tối và 
có khi đến 10 tiếng vào những 
ngày cuối tuần. Mai đã không 
được trả công cho số hàng mà cô 
đã làm cách đây 3 tháng và đang 
gặp khó khăn trong việc chi trả 
các hóa đơn chi phí trong nhà.1

Các Trường Hợp Cụ Thể

Quyền gia nhập công đoàn và 
quyền được đại diện trong việc 
thương lượng chế độ làm việc

Sam làm việc cho một công ty 
đã 20 năm. Ðiều kiện làm việc 
của anh được dựa trên hợp đồng 
làm việc tập thể do công đoàn 
đại diện thương lượng. Công ty 
muốn công nhân tách khỏi công 
đoàn và trả lương hậu hĩnh hơn 
nếu họ ký hợp đồng làm việc cá 
nhân không có sự đại diện của 
công đoàn. Sam cần tăng lương 
nhưng vẫn muốn công đoàn đại 
diện cho anh và những người 
khác trong tương lai.3

Julie đi phỏng vấn tìm việc và 
được bảo rằng nơi làm việc 
không có công đoàn và cô phải 
ký vào một hợp đồng làm việc cá 
nhân nếu muốn có việc làm.4

dMuốn biết thêm chi tiết về 
vấn đề trả lương đồng đều, 
xin tham khảo dữ kiện số 14: 
Quyền Phụ Nữ (Women’’s 
Rights) và dữ kiện số 2: Sự 
Phân Biệt Tuổi Tác (Age 
Discrimination) .

Workers' Rights - Vietnamese

Quyền của người lao động 
trong các công ước quốc tế

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân 
Quyền (Universal Declaration of 
Human Rights) và Công Ước Quốc 
Tế về Quyền Kinh Tế, Xã Hội và 
Văn Hóa (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights 
- ICESCR) công nhận quyền:



Ở Úc, có rất nhiều người làm gia công 
được trả công dựa trên sản phẩm làm ra 
và thường không có mức lương tối thiểu. 
Thậm chí có những lúc họ không được 
trả lương cho công sức bỏ ra. Họ không 
có chế độ nghỉ bệnh hay nghỉ phép 
thường niên, không có sự bảo vệ về an 
toàn và sức khỏe nghề nghiệp hoặc nếu 
có thì cũng hạn chế, và không được bồi 
thường lao động khi bị tai nạn tại nơi 
làm việc. Những điều kiện này vi phạm 
rất nhiều tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế 
và quốc gia.14

Quyền thương lượng chế độ làm 
việc tập thể
Tổ Chức Lao Ðộng Quốc Tế ILO nhận 
định rằng Ðạo Luật Mối Quan Hệ Tại Nơi 
Làm Việc năm 1996, trên thực tế đã cho 
phép nhà nhân dụng từ chối quyền được 
thương lượng chế độ làm việc tập thể của 
người lao động. Tổ chức này đã cương 
quyết yêu cầu Chính Phủ Úc tu chính 
đạo luật này cho phù hợp với Công Ước 
về Quyền Tổ Chức và Thương Lượng Tập 
Thể (Convention on the Right to Organise 
and Collective Bargaining). Trong một 
vụ tranh chấp về các cuộc đình công 
của công nhân bến cảng, tổ chức ILO lại 
một lần nữa kết luận rằng Ðạo Luật Mối 
Quan Hệ Tại Nơi Làm Việc năm 1996 đã 
vi phạm quyền thương thảo các điều kiện 
làm việc tập thể. Tính cho đến nay, Chính 

Phủ Úc vẫn chưa thực hiện các biện pháp 
cần thiết để giải quyết tình trạng vi phạm 
nhân quyền cơ bản trong đạo luật này.15v

Thí dụ về việc bảo vệ quyền của 
người lao động trên thế giới

Các thí dụ ở nước ngoài đã minh chứng  
sự cải thiện có thể được thực hiện đối 
với việc bảo vệ quyền của người lao 
động. Chẳng hạn như ở Phần Lan, Hiếp 
Pháp và luật pháp bảo đảm mọi người 
dân nhận được các dịch vụ xã hội, sức 
khỏe và y tế tương xứng, bao gồm việc 
chăm sóc trẻ cho các bậc cha mẹ đang 
đi làm. Trong một vụ kiện mới đây, 
một bậc phụ huynh đã phải nghỉ ở nhà 
vài tuần lễ vì hội đồng thành phố địa 
phương trì hoãn việc thu xếp dịch vụ giữ 
trẻ cho 2 đứa con của họ. Tòa Thượng 
Thẩm Helsinki đã phán rằng cha mẹ có 
quyền được sử dụng dịch vụ giữ trẻ của 
hội đồng thành phố địa phương cho đến 
khi con cái họ bắt đầu đến trường.16 
Trong vụ kiện này, giới hữu trách địa 
phương phải chịu trách nhiệm về việc 
mất mát thu nhập mà gia đình này đã 
phải gánh chịu do việc trì hoãn thu xếp 
dịch vụ giữ trẻ cho con cái họ. 

Cải thiện quyền của người lao 
động ở Úc

Các tổ chức đại diện giới lao động đã cải 
thiện điều kiện làm việc thông qua việc 
tổ chức các thành phần lao động và tạo 
ảnh hưởng đến các nhà làm luật và các 
nhà hoạch định kế hoạch. Công đoàn 
cũng tiến hành các vụ kiện điển hình 
thông qua các ủy ban hòa giải.

Vụ kiện điển hình về số giờ làm việc hợp 
lý của Tổng Công Ðoàn Úc (ACTU) trước 
Ủy Ban Quan Hệ Lao Tư Úc (Australian 
Industrial Relations Commission) là một 
ví dụ tích cực. Vụ kiện này thiết lập 
quyền từ chối làm việc quá giờ của người 
lao động khi điều này dẫn đến tình trạng 
người lao động phải làm việc với số giờ 
không hợp lý. Với sự công nhận những 

ảnh hưởng bất lợi về sức khoẻ gây ra 
cho người lao động và gia đình của họ, 
Ủy Ban Quan Hệ Lao Tư Úc phán rằng 
người lao động có thể từ chối làm việc 
quá giờ nếu có sự rủi ro về vấn đề an 
toàn và sức khoẻ của họ hay vì lý do 
trách nhiệm đối với gia đình. Tuy nhiên, 
những cải thiện này không được bảo 
đảm và có thể bị lật ngược.

Bảo vệ quyền của người lao động phù 
hợp với những tiêu chuẩn quốc tế là điều 
cần thiết nhằm ngăn chặn việc đối xử 
bất công tại nơi làm việc. 
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Các Trường Hợp Cụ Thể

Giờ làm việc không hợp lý và 
trách nhiệm đối với gia đình

Sarah làm công việc chào hàng 
qua điện thoại đã được vài năm. 
Vừa qua công ty lập lại bảng phân 
công. Giờ làm việc của Sarah bây 
giờ là 6g30 sáng thay vì 8 giờ 
sáng. Sự thay đổi giờ giấc làm việc 
không phù hợp cho việc chăm sóc 
3 đứa con. Công ty không chấp 
nhận cho Sarah đổi ca với một 
đồng nghiệp có ca làm lúc 7g30 
sáng.2 “Nên chọn lựa hình 

thức bảo vệ nhân 
quyền nào?”

d Muốn biết thêm về những 
chọn lựa trong việc bảo 
vệ nhân quyền bằng một 
Hiến Chương hoặc một 
Ðạo Luật Nhân Quyền, xin 
tham khảo dữ kiện Số 1: 
Bối Cảnh Nhân Quyền 
(Background to Human 
Rights).
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TẬP THỂ

CÁC ÐẠO LUẬT
BẢO VỆ 

HỢP ÐỒNG LÀM 
VIỆC CÁ NHÂN



PIAC xin chân thành cảm tạ sự hỗ  
trợ của các tổ chức dưới đây:
Australian Chinese Community Association 
Hiệp Hội Cộng Ðồng Người Hoa Úc Châu

Australian Council of Social Service 
Hội Ðồng Dịch Vụ Xã Hội Úc 

Australian Education Union 
Công Ðoàn Giáo Dục Úc 

Australian Federation of Islamic Councils 
Liên Ðoàn Các Hội Ðồng Hồi Giáo Úc

Australian Lawyers for Human Rights 
Nhóm Luật Sư Úc Ðấu tranh Cho Nhân Quyền

Australian Youth Affairs Coalition 
Liên Minh Các Vấn Ðề Thanh Thiếu Niên Úc

Community and Public Sector Union – State Public 
Sector Federation 
Công Ðoàn Lãnh Vực Công và Cộng Ðồng –  
Liên Ðoàn Công Chức Tiểu Bang

Environmental Defenders Office, NSW 
Văn Phòng Nhóm Bảo Vệ Môi Trường, NSW

Gilbert and Tobin Public Law Centre, UNSW 
Trung Tâm Công Luật Gilbert và Tobin

Human Rights and Equal Opportunity Commission 
Ủy Ban Cơ Hội Bình Ðẳng và Nhân Quyền

Jumbunna Indigenous House of Learning, UTS 
Trung Tâm Học Tập Người Thổ Dân Jumbunna, UTS

Muslim Women’s Association 
Hiệp Hội Phụ Nữ Hồi Giáo

National Association of Community Legal Centres 
Hiệp Hội Các Trung Tâm Pháp Lý Cộng Ðồng Toàn Quốc

People with Disability Australia Incorporated 
Tổ Chức Người Khuyết Tật Úc

Uniting Church of Australia 
Giáo Hội Hiệp Nhất Úc

Vietnamese Community in Australia, NSW Chapter 
Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Úc Châu, Tiểu Bang NSW

Welfare Rights Centre, NSW 
Trung Tâm về Quyền An Sinh, NSW

Women’s Electoral Lobby 
Nhóm Vận Ðộng Bầu Cử Phụ Nữ

Young Women’s Christian Association 
Hiệp Hội Tin Lành của Phụ Nữ Trẻ

Bộ tài liệu giáo dục này do Annie Pettitt và Tiến sĩ Patricia 
Ranald thuộc Trung Tâm Yểm Trợ Quyền Lợi Công Cộng (PIAC) 
nghiên cứu và soạn thảo với sự hỗ trợ của tổ chức Myer 
Foundation, và đã được Jane Stratton, thuộc PIAC, cập nhật 
vào tháng Bảy năm 2005. Bản dịch bộ tài liệu giáo dục này đã 
được thực hiện với sự hỗ trợ của tổ chức Luật Pháp và Công Lý 
NSW (Law and Justice Foundation of NSW).

PIAC là một trung tâm chính sách và pháp lý độc lập và phi lợi nhuận. 
PIAC chủ trương cổ vũ một xã hội dân chủ, công bằng và tạo điều 
kiện cho các cá nhân và đoàn thể, đặc biệt là những người bị thiệt 
thòi hoặc cách ly trong xã hội.
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Những dữ kiện này đã được soạn thảo với sự tài trợ của tổ chức Luật Pháp và Công Lý NSW. Ðây là một tổ chức 
có chủ trương nâng cao sự công bằng và bình đẳng của hệ thống công lý và cải thiện việc tiếp cận công lý, nhất là 
cho những thành phần bị thiệt thòi về mặt xã hội và kinh tế.  http://www.lawfoundation.net.au.

Miễn trừ trách nhiệm: bất kỳ ý kiến nào được trình bày trong tập tài liệu này là của riêng tác giả và chúng không 
nhất thiết phản ánh quan điểm của Ban Quản Trị tổ chức Law and Justice Foundation.




