
“Em busca de uma Shiga onde todas as pessoas possam brilhar”

Seção 1 – Revisão do Plano de Promoção dos Direitos Humanos

Em maio de 2001, o Governo de Shiga colocou em ação seu “Regulamento para Criação de uma

Sociedade que Respeita os Direitos Humanos”. Neste regulamento a Governo de Shiga se responsabiliza

em promover ativamente políticas para criação de uma sociedade que preza os direitos humanos (políticas

de direitos humanos).

Em virtude disso, em março de 2003, o Governo de Shiga estabelece suas “Diretrizes Básicas para

Políticas de Direitos Humanos” e, em março de 2004, começa a promover suas políticas de direitos

humanos através do “Plano Básico de Educação e Conscientização sobre Direitos Humanos”. Com a

proximidade do fim do período do Plano Básico de Educação e Conscientização sobre Direitos Humanos, o

governo estabelece seu “Plano de Promoção de Políticas de Direitos Humanos – Em busca de uma Shiga

onde todas as pessoas possam brilhar”.

Este documento mostra de forma sistemática como o governo realizará as propostas descritas nas

“Diretrizes Básicas para Políticas de Direitos Humanos”. A duração deste plano é do ano fiscal de 2011 ao

ano fiscal de 2015.

Seção 2 –Uma sociedade que respeita os direitos humanos

Uma sociedade que valoriza a vida e onde se pode viver tranquilamente

O Governo de Shiga tem em vista que as futuras gerações herdem uma sociedade que respeita a

natureza e os direitos humanos. E ao mesmo tempo, tem como objetivo concretizar a visão de uma

sociedade na qual as pessoas valorizam todos os seres vivos e onde todos possam viver tranquilamente

sem serem ameaçados em seu modo de ser e viver.

Uma sociedade onde todos possam brilhar

O Governo de Shiga tem em vista dar forma a uma sociedade em que cada cidadão possa brilhar, dando

vazão a todo seu potencial em um ambiente equilibrado de vida pessoal e trabalho. Ao mesmo tempo, tem

como objetivo concretizar a visão de uma sociedade onde todos tem um próposito de vida e onde a

existência de cada pessoa, como indivíduos próprios que são, é preciosa e insubstituível.

Uma sociedade de convivência social e diversidade

O Governo de Shiga tem em vista dar forma a uma sociedade que traz em si conceitos de respeito,

compreensão e ajuda mútua. Ao mesmo tempo, tem como objetivo concretizar a visão de uma sociedade

em que as diferenças culturais e de geração são deixadas para trás, e que a diversidade que existe de

pessoa para pessoa é aceita em um ambiente onde todos podem conviver de maneira igualitária.

Uma sociedade sinérgica e de cooperação mútua

O Governo de Shiga tem em vista dar forma a uma sociedade em que todas as pessoas se apoiem e se

ajudem, em que seus cidadãos, associações, empresas e o próprio governo possam atuar de forma

sinérgica levando em conta as atribuições e pontos fortes de cada um.

(versão resumida)



Seção 3 – Promoção das Políticas de Direitos Humanos

Parte I – Um governo voltado para o respeito aos direitos humanos

 Promoveremos um governo que em todas as áreas têm em vista o respeito aos direitos humanos.

 Buscaremos elevar a consciência de cada funcionário do governo, de forma que todos cumpram

suas funções respeitando os direitos humanos.

 Atuaremos extensivamente em parceria com outros órgãos relacionados, de forma a implementar

as políticas de direitos humanos de modo efetivo.

Parte II – Promoção das políticas básicas

1 – Elevação da consciência sobre os direitos humanos – Educação e conscientização

 Aprofundaremos o entendimento dos cidadãos de Shiga sobre os conceitos básicos dos direitos

humanos e, ao mesmo tempo, aumentaremos sua sensibilidade em relação ao assunto.

 Desenvolveremos o potencial inerente de cada cidadão e promover sua autorrealização.

 Buscaremos ensinar que as pessoas devem aceitar os valores e a individualidade de cada um, e

que devem aprender a se colocar no lugar do próximo antes de agir.

 Ofereceremos ambientes onde os cidadãos possam estudar sobre os direitos humanos de forma

espontânea.

 Atuaremos proativamente na promoção da educação sobre os direitos humanos nos âmbitos

domiciliar, escolar e comunitário.

 Procuraremos propiciar diversos tipos de atividades de conscientização sobre os direitos

humanos, em locais e oportunidades diversas.

2 – Ajuda em relação a violação dos direitos humanos – Aperfeiçoamento do sistema de apoio e

aconselhamento

 Ofereceremos suporte para a instalação e administração de balcões de atendimento geral ao

cidadão.

 Aperfeiçoaremos nossos balcões de atendimento especializado.

 Faremos parcerias com balcões de atendimento de outros órgãos.

 Procuraremos fazer mais anúncios publicitários sobre os balcões de atendimento.

 Procuraremos aumentar a capacidade de nossos atendentes e fortalecer nosso sistema de apoio.

Parte III – Promoção das políticas de direitos humanos por área

1 – Mulheres

 Buscaremos aumentar a consciência de igualdade de gênero na sociedade.

 Promoveremos a participação feminina no processo de decisão de políticas e linhas de ação.

 Promoveremos ações afirmativas e ofereceremos apoio para que as mulheres possam desenvolver

seu potencial na social e profissional.

 Promoveremos a criação de ambientes de trabalho onde as pessoas possam equilibrar trabalho e

vida pessoal.

 Buscaremos acabar com todo o tipo de violência entre os sexos.



2 – Crianças

 Proveremos a criação de uma sociedade onde a opinião das crianças é respeitada.

 Promoveremos ações de prevenção contra maus-tratos infantis.

 Desenvolveremos ações para que a sociedade como um todo possa oferecer apoio para criação e

educação das crianças.

 Trabalharemos em medidas contra evasão escolar e bullying (ijime).

 Ofereceremos apoio para famílias de pai ou mãe solteiros.

3 – Idosos

 Promoveremos ações para os idosos tenham um vida longa, saudável e ativa.

 Construiremos uma sociedade de vida longa onde todos se deêm apoio.

 Promoveremos atividades para preservação da dignidade do idoso.

 Desenvolveremos uma estrutura de serviços básicos.

 Ofereceremos serviços que visam o bem-estar do próprio idoso.

4 – Portadores de necessidades especiais

 Vivendo na sociedade – Ofereceremos apoio no dia-a-dia do portador de deficiência especial.

 Trabalhando na sociedade – Ofereceremos apoio para que o portador de necessidades especiais

possa trabalhar.

 Atuando na sociedade – Ofereceremos apoio para que o portador de necessidades especiais possa

participar de atividades sociais.

 Concretizando uma vida independente – Promoveremos ações que visam a concretização de uma

vida independente para o portador de necessidades especiais.

5 – Discriminação contra comunidades (dowa mondai)

 Promoveremos ações para desenvolver o entendimento e a consciência dos cidadãos a respeito da

questão da discriminação contra comunidades, e desenvolveremos atividades de educação e

conscientização para a formação de uma atitude ativa em relação aos direitos humanos.

 Ofereceremos apoio para o desenvolvimento dos cidadãos e das comunidades.

 Promoveremos ações para acabar com atividades que exploram os problemas de discriminação

social.

6 – Residentes estrangeiros

 Suporte para comunicação – Diminuiremos as barreiras línguisticas.

 Suporte no dia-a-dia – Removeremos obstáculos do dia-a-dia.

 Promoção da convivência multicultural – Criaremos ações para aproximar os cidadãos japoneses e

os residentes estrangeiros.

7 – Enfermos

 Continuarermos a melhorar a estrutura dos serviços médicos.

 Daremos continuidade ao oferecimento de tratamentos médicos seguros e confiáveis.

 Promoveremos campanhas de conscientização para difundir o conhecimento correto sobre doenças

ainda cercadas de mal entendidos, como AIDS, hepatite, hanseníase, entre outras.

 Promoveremos políticas de bem-estar para pacientes de doenças de difícil tratamento ou ainda sem

cura.



8 – Vítimas de crimes

 Ofereceremos suporte para que vítimas de crimes possam retomar a suas atividades diárias

normais.

 Promoveremos a construção de uma sociedade solidária com as vítimas de crimes.

 Promoveremos um sistema de cooperação para a criação de políticas para vítimas de crimes.

9 – Violação dos direitos humanos na internet

 Faremos campanhas educacionais e de conscientização para previnir violações dos direitos

humanos na internet.

 Promoveremos ações para lidar com comentários preconceituosos e casos de bullying (ijime) na

internet.

 Promoveremos ações em parceria com grupos e organizações que lidam com problemas deste tipo.

10 – Outros problemas envolvendo direitos humanos

Desenvolveremos campanhas de conscientização para aprofundar o conhecimento dos cidadãos

sobre os direitos humanos e para acabar com o preconceito e a discriminação.

・ Proteção de informações pessoais

・ Sem-tetos

・ Pessoas que cumpriram sua sentença na prisão

・ Minorias sexuais

・ Ainus

・ Vítimas de abdução

Setor de Promoção de Políticas de Direitos Humanos,

Departamento de Planejamento e Coordenação de Políticas, Governo de Shiga

1-1, Kyo-machi, Ootsu-shi, Shiga 520-8577

Tel: 077-528-3533

Fax: 077-528-4852

URL: http://www.pref.shiga.jp/c/jinken/

E-mail: cf00@pref.shiga.lg.jp

Seção 4 – Estrutura para Promoção dos Direitos Humanos

1. Como figura central, nós do Escritório de Promoção de Políticas de Direitos Humanos do Governo de

Shiga, em cooperação com outros setores do governo, visamos promover de forma extensiva e efetiva

políticas de direitos humanos.

2. Oferecemos apoio na forma de cursos e distribuição de informações para trabalhadores intimamente

envolvidos na área de direitos humanos.

3. Atuamos em parceria com o governo central, prefeituras, organizações sem fins lucrativos, entre

outros, fazendo o melhor uso possível das atribuições de cada uma das partes.

Funcionários públicos Educadores Bombeiros Policiais Mídia

Trabalhadores da área da educação, da área de assistência social e da área médica


