
～Para sa Maligayang Buhay ng Lahat ng Tao sa Shiga-ken～

Kabanata 1 Pagpapa-renew ng Plano

Ipinatupad sa Shiga-ken ang “Regulasyon para sa Lipunang Gumagalang sa Karapatang Pantao”mula noong Abril,

2001.

Ayon sa regulasyong ito, responsibilidad ng prefecture ang positibong pagtupad ng patakaran para sa lipunang

gumagalang sa karapatang pantao(“patakaran sa karapatang pantao”). Dahil dito, ginawa ng Shiga-ken ang “Patakaran

ng Shiga-ken sa Karapatang Pantao”noong Marso 2003. Karagdagan pa, ginawa ang “Patakaran ng Edukasyon at

Pagtuturo para sa Pagdagdag ng Kabatiran sa Karapatang Pantao”noong Marso 2004 upang tuparin ang patakaran sa

karapatang pantao.

Ngayon, matatapos na ang takdang yugto ng planong “Patakaran ng Edukasyon at Pagtuturo para sa Pagdagdag ng

Kabatiran sa Karapatang Pantao”, kaya ginawa na ang “Plano ng Shiga-ken para sa Pagsulong ng Karapatang Pantao

～Para sa Maligayang Buhay ng Lahat ng Tao sa Shiga-ken～”. Ang planong ito ay sistematikong nagpapaliwanag ng

mga espesipikong paraan upang lubusang tuparin ang “Patakaran ng Shiga-ken sa Karapatang Pantao”. Ang yugto ng

panahon ng planong ito ay simula Abril 2011 hanggang sa Marso 2016.

Kabanata 2 Tamang Kalagayan ng Komunidad na Iginagalang ang Karapatang Pantao: Tunguhin
ng Shiga-ken

Komunidad na Iginagalang ang Buhay at Nabubuhay ang mga Tao Nang Tiwasay

Tunguhin natin ang komunidad kung saan iginagaalang ang buhay ng lahat ng mga nilalang. hindi isinasapanganib ang

buhay anupat nabubuhay ang mga tao nang tiwasay. Nais din nating ipamana sa susunod na generasyon ang

magandang kapaligiran at ang lipunan kung saan pinahahalagahan ang karapatang pantao.

Komunidad na Pinahahalagahan ang Bawat Indibiduwal

Tunguhin natin ang maligayang komunidad kung saan pinahahalagahan ang bawat indibiduwal na may sari-saring

personalidad, nabubuhay ang mga tao nang may layunin sa buhay, napapasulong ang potensyal at kakayahan ng bawat

isa, at nakabalanse nang maayos ang trabaho at pamumuhay.

Komunidad na Hinihimok ang Pagkakasari-sari

Tunguhin natin ang komunidad kung saan hinihimok ang pagkakasari-sari anuman ang edad o kultura, walang

pagtatangi, pinahahalagahan, nauunawaan at tinutulungan ng mga tao ang isa’t isa.

Komunidad na Nakikipagtulungan

Tunguhin natin ang komunidad kung saan nakikipagtulungan ang isa’t isa, habang sinasamantala ng mga miyembro

ng komunidad, mga organizasyon, mga kompanya at gobyerno ang kani-kanilang mga kakayahan at mga katangian.



Kabanata 3 Pagpapasulong sa Patakaran ng Karapatang Pantao

Ⅰ Gawain ng Gobyerno Habang Isinasaalang-alang ang Karapatang Pantao

 Gagawa tayo sa lahat ng pitak habang isinasaalang-alang ang karapatang pantao.

 Ang bawat opisyal ay magsisikap na palalimin ang kaunawaan sa karapatang pantao, anupat magtatrabaho

habang isinasaalang-alang ang karapatang pantao.

 Makikipagtulungan ang mga departomento para sa mabisang pagpapatupad ng patakaran.

Ⅱ Pagpapasulong sa Patakaran

１ Edukasyon at Pagtuturo ukol sa Karapatang Pantao

 Papalalimin ang kaunawaan sa karapatang pantao para maging mas sensitibo dito.

 Papasulungin ang kakayahan ng bawat isa para maabot ang mga tunguhin sa buhay.

 Alamin ang iba’t ibang personalidad at mentalidad, anupat mag-iisip at kikilos nang may konsiderasyon sa

iba.

 Gagawa ng kapaligiran para sa kusang-loob na pag-aaral.

 Positibong gagawin ang edukasyon ukol sa karapatang pantao sa tahanan, eskuwelahan at sa komunidad.

 Gagawa ng mga paraan upang magkaroon ng edukasyon ukol sa karapatang pantao sa iba’t ibang lugar at

paraan.

２ Tulong sa mga Biktima ng Paglabag sa Karapatang Pantao – Sistema ng Konsulta at Tulong 

 Ilalaan ang pangkalahatang centro ng pagkonsulta at susuportahan ito.

 Ilalaan ang mga eksperto sa pagkonsulta.

 Makikipagtulungan ang mga departomento ng pagkonsulta.

 Ipapaalam ang mga centro ng pagkonsulta sa madla.

 Papasulungin ang katangian ng mga staff at sasapatan ang pangangailangan ng staff.

Ⅲ Pagpapasulong sa Bawat Larangan

１ Mga Babae

 Tutulungan ang mga tao na maunawaan ang pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae.

 Papasiglahin ang mga babae na makisali sa paggawa ng mga desisyon ng gobyerno.

 Papasiglahin ang positibong pagkilos ng mga kompanya para gawin pantay-pantay ang mga lalaki at babae.

Tutulungan ang mga babae na may positibong espiritu.

 Gagawin ang kapaligiran para mas madaling makapagtrabaho ang mga asawang babae.

 Sisikaping alisin ang anumang karahasan sa pagitan ng lalaki at babae.

２ Mga Bata at Kabataan

 Gagawin ang kapaligiran kung saan pahalagahan ang mga opinyon ng mga kabataan.

 Gagawa ng mga paraan upang hadlangan ang pang-aabuso sa mga bata.

 Gagawa ng mga paraan upang tulungan ng komunidad ang mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak.

 Gagawa ng mga paraan upang tulungan ang mga ayaw pumasok sa school o nakakaranas ng paninindak.

 Susuportahan ang mga nagsosolong magulang.



３ Mga May-edad na

 Aayusin ang mga imprastrakture para sa serbisyo.

 Uunahin ang mga gumagamit ng serbisyo.

 Sisikaping pahabain ang buhay at pabutihin ang kalusugan.

 Aayusin ang mga sistema ng komunidad upang suportahan ang mga may-edad na.

 Tutulungan ang mga may-edad na upang mapanatili ang dignidad.

４ Mga May Kapansanan

 “Pamumuhay”-Tutulungan ang kanilang pamumuhay sa komunidad.

 “Trabaho”-Tutulungan silang maghanap ng trabaho sa komunidad.

 “Aktibidad”-Susuportahan sila para makibahagi sa mga gawain ng komunidad.

 “Pagsasarili”-Tutulungan silang makapagsariling buhay.

５ Descriminasyon dahil sa kinalakhang lugar

(Dowa Mondai)

 Tuturuan ang mga tao para magkaroon ng tumpak na kaalaman at kaunawaan, anupat tutulungan silang

pahalagahan ang karapatang pantao.

 Susuportahan ang mga tao para sa magagandang komunidad at mabubuting tao.

 Sisikaping alisin ang pangingikil na sinasamantala ang Dowa Mondai.

６ Mga Dayuhan

 Bawasan ang “Problema ng Wika” –Tutulungan sila para magkaintindi sa isa’t isa. 

 Alisin ang “Problema sa Buhay” –Susuportahan sila para mabuhay nang maayos. 

 Aliwin ang “Lungkot ng Puso” –Gagawin ang komunidad na masayang tumira ang mga taong iba’t iba ang 

kultura.

７ Mga Pasyente

 Aayusin ang mga sistemang pangkalusugan.

 Ilalaan ang ligtas na paggamot.

 Ibibigay ang tumpak na kaalaman tungkol sa malulubhang sakit, AIDS, hepatitis, Hansen’s disease.

 Susuportahan ang mga may malulubhang sakit.

８ Mga Biktima ng Krimen

 Tutulungan silang makabalik sa dating matiwasay na pamumuhay.

 Ilalaan ang sistema ng komunidad para suportahan ang mga biktima ng krimen.

 Aayusin ang mga sistema.

９ Paglabag sa Karapatang Pantao sa Internet

 Ibibigay ang mga impormasyon para maipagsanggalang mula sa paglabag sa karapatang pantao sa internet.

 Kikilos laban sa mga masasamang komento at mga paninindak sa internet.

 Makikipagtulungan sa kaugnay na mga organizasyon at mga grupo.



１０ Iba’t Ibang Problema sa Karapatang Pantao

Sisikapin nating ipamahagi ang tumpak na impormasyon upang alisin ang mga pagtatangi at diskriminasyon

・ Proteksyon sa Personal na Impormasyon

・ Mga Walang Tirahan

・ Dating Kriminal na pinalaya sa bilangguan

・ Sexual Minority

・ Mga Ainu(Mga katutubo sa Hokkaido)

・ Mga Biktima ng Pagdukot

Kabanata４ Sistema para sa Pagpapasulong

1. Civil Liberties Promotion Division ng Shiga-ken ang pinakasentro ng organizasyon para sa mabisang

pagpapasulong ng karapatang pantao. Makikipagtulungan ito sa iba pang mga divisyon at mga departomento.

2. Magkakaroon ang mga leksyon at ibibigay ang mga impormasyon sa mga taong nagtatrabaho may kinalaman sa

karapatang pantao.

3. Makikipagtulungan ito sa bansa, sa mga lunsod at sa mga NPO habang ginaganpanan ang sariling papel.

Civil Liberties Promotion Division, Department of Policy Planning and Coordination, Shiga Pref.

4-1-1 Kyomachi Otsu city Shiga-ken, zip:520-8577

Phone: 077-528-3533 FAX: 077-528-4852

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

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

mga opisyal, teacher sa school, kindergarten atb, mga doctor at nurse,

panlipunang mga ahensya, mga bombero, mga pulis, mga medya


