हङकङमा जाति भेदभाव

संतिप्त तववरण
हङकङ बहु-साांस्कृ तिक सहरको रूपमा तितिन्छ िथा यो मख्ू यियााः यस क्षेत्रका तिदेशीहरूको िासस्थािकोरूपमा रहेको छ । अांग्रेज उपतििेस कालदेति भारिीय
टुकडीहरू र िेपाली गोिाा तिग्रेड, र व्यापारका लातग आएका भारिीय िथा अन्य व्यापारीहरू लगायि यहााँ िस्िे धेरैजसो जािीय अल्पसांख्यक (EM)
िातसन्दाहरू हगां कांगमा पस्ु िौं देति ितसरहेका छि् । हगां कांगलार्ा आफ्िो घर ििाउिे कोतशशको बािजदु के तह EM िातसन्दाहरू भाषा अिरोध र पिू ााग्रहको
कारणले सीमान्िीकृ ि भएका छि् । यसले उिीहरूको तशक्षा िथा रोजगारका अिसरहरूलार्ा सााँघरु ो पारे को छ, जसले गदाा अन्िरपस्ु िा गररिीको दश्चु क्रलार्ा
तिरन्िरिा तदर्रहेको साथै उिीहरूको सामातजक गतिशीलिालाई उकास्िको साथै समाजमा पणू ा एतककरण हुििाट ितन्िि गरररहेको छ ।

जनसांतयिकीि
 सि् 2016 को अन््यमा, हङकङको जिसांख्याको 92% तितियााँ
िातसन्दा तथए । 8% गैर-तितियााँ िातसन्दामा कोके तशयि (गोरो
छाला भएका), तितलतपिो, भारिीय, र्न्डोिेतसयाली, जापािी,
कोररयि, िेपाली, पातकस्िािी, थाई र अन्य तथए ।
 सि् 2006 देति 2016 सम्ममा गैर-तितियााँ जिसांख्याको िृति दर
(70.8%) आम जिसख्ां याको िृति दर (6.9%) लाई एकदमै पतछ
पादै उिीहरूको जिसांख्या 342,198 बाट बढेर 584,383 पगु ेको
तथयो । यो प्रिृति (ट्रेन्ड) मख्ु यिया तिदेशी घरे लू कामदारहरू
(FDW) को िृतिसाँग गााँतसएको छ । तिदेशी घरे लू कामदारहरूको
सख्ां यालार्ा घटाउाँदा, EM को सख्ां या 263,593 हुन्छ ।
 EM को मध्यस्थ उमेर 36.3 तथयो, जिु समग्र जिसख्ां या (43.4)
भन्दा कम हो ।
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तििा
 जािीय अल्पसांख्यकको तिद्यालय उपतस्थति दर अझ तिशेषगरी 18
देति 24 िषा उमेरका (माध्यतमक तिद्यालय प्रश्चाि) ) को हकमा
92.5% 90.7% 97.8% 96.2%
िल
ु िा्मक रूपमा थोरै तथयो । FDW लाई समािेश िगदाा, यो उमेर
सिग्र जनसंख्या
समहू को तिद्यालय उपतस्थति दर 43.3% मा पगु ेको तथयो ।
अल्पसंख्यि
 तितियााँ भाषा धेरै जािीय अल्पसङ्ख्यकको दोश्रो (अझै कसैकसैको
51.8%
ि िेश्रो िा िौथो) भाषा हो । 5 िषा िा सोभन्दा बढी उमेरका जािीय
29.2%
अल्पसङ्ख्यकहरूको घरमा बोतलिे भाषा प्रायाः अांग्रेजी तथयो, कररि
45.6% ले उक्त कुरा बिाएका तथए । जबकी लगभग आधा जति
(48.6%) जािीय अल्पसांख्यकले आिूहरू क्यािटोतिज भाषा बोल्ि
उिेर 3-5
उिेर 12-17 उिेर 18-24
सक्िे दाबी गरे को भएिापति, िी मध्ये धेरैजसो FDW तथए जसले
आफ्िा रोजगारदािाहरूसाँग कुराकािी गदाा क्यान्टोतिज भाषा प्रयोग
गरे का तथए ।
 सि् 2014/15 मा सरकारले तितियााँ भाषा पाठ्यक्रम दोस्रो भाषाको लातग तसकार् ढााँिा (Chinese Language Curriculum Second Language
Learning Framework) र व्यािहाररक तितियााँ (Applied Learning) कोसा प्रारम्भ गरे को भएिापति, धेरै सरोकारिालाहरूले तितियााँ भाषा
पाठ्यक्रम दोस्रो भाषाको रूपमा तसकार्को पाठ्यक्रम तिकतसि गिा अझै पति आिश्यक छ भन्िे ठान्दछि् । साथै सि् 2013/14 मा गैर-तितियााँ भाषी
तिद्याथीहरूको लातग भतिएको कथाकतथि “तितदाष्ट तिद्यालयहरू” िारे ज गररएको भए पति, कररि 40% अल्पसख्ां यक जातिका तिद्याथीहरू िा
गैर-तितियााँ भाषी तिद्याथीहरू (NCS) ले 70% भन्दा िढी NCS तिद्याथी अध्ययि गरे का तिद्यालयहरूमा पढे, जसको अथा उिीहरूले मल
ू धारको
समदु ायमा एकीकरण हुिका लातग अिरोधहरूको तिरन्िररूपमा सामिा गरररहेका छि् भन्िे हो ।

रोजगार
 जािीय अल्पसांख्यकको श्रम बजार (बल) मा सहभातगिा (85.9%) आम जिसख्ां या (60.8%) भन्दा उच्ि छ, जिु मख्ू यियााः
FDW को कारणले गदाा हो । तयिीहरूलाई समािेश िगदाा, जािीय अल्पसांख्यकको श्रम बजार (बल) मा सहभातगिा 64.5%
हुि आयो । परू
ु ष जािीय अल्पसांख्यकको सहभातगिा दर 78.1% छ, जिु समग्र परुु ष जिसांख्याको दर (68.4%) भन्दा बढी
हो । यसको तिपररि, मतहला जािीय अल्पसांख्यकको सहभातगिा दर (50.6%) समग्र मतहला जिसांख्याको (54.5%) भन्दा
कम छ । के ही जािीय समूहहरूको हकमा उक्त दर अझ कम छ, जस्िै पातकस्िािी मतहलाहरूको दर (18.5%) ।
 अतधकाांश (74.7%) काम गिे जािीय अल्पसांख्यक “साधारण पेशा” मा सांलग्ि तथए, जसको अिपु ाि कूल कामगिे
जिसांख्याको (20.9%) भन्दा उल्लेख्य रूपमा धेरै तथयो । मख्ू यरूपमा यस्िो हुिमु ा यी मध्ये धेरै जसो FDW भएको यथाथािा हो । साथै, तितभन्ि जािीय
समहू हरूका बीिमा पेशाहरूको तभन्ििामा तितिधिा तथयो । उदाहरणको लातग, 37.4% िेपाली र 37.9% पातकस्िािी परुु षहरू साधारण पेशाहरूमा
काम गरे का तथए जबकी भारिीय र गोरा परुु षको अिपु ाि क्रमश 6.7% र 1.7% तथयो ।
 सि् 2016 मा जािीय अल्पसांख्यकको मध्यस्थ मातसक आम्दािी समग्र जिसांख्याको हङकङ $15,000 को िल
ु िामा हङकङ $4,250 देतियो । FDW
लाई समािेश िगदाा, जािीय अल्पसांख्यकको मातसक आम्दािी $20,000 मा बढेको तथयो । तितभन्ि जािीय समूहहरूमा यो िथ्याङ्क उल्लेििीय रूपमा
तभन्ि देतियो, जिु गोरा पुरुषको हकमा हङकङ $58,000 र पातकस्िािी परुु षको हकमा हङकङ $12,800 तथयो ।

वस्िु (सर-सामान), सतु वधा र सेवाहरूमा पहच
ुँ
 जािीय अल्पसङ्ख्यकले िस्िु र सेिाहरू प्राप्त गदाा भेदभािको सामिा गिाु सामान्य हो । सि् 2018 मा, EOC ले जाति भेदभाि अध्यादेश (RDO)
अन्िगाि 132 िटा उजरु ीहरूको हेरेको तथयो । यी मध्ये अतधकाश
ां गैर-रोजगारसाँग सम्ितन्धि तथए र मख्ू यगरी िस्ि,ु सतु िधा र सेिाहरूको प्रािधािसाँग
सम्बतन्धि तथए । सम्पन्ि गररएका अध्ययिहरू र EOC द्वारा सांकलि गररएको प्रतितक्रयाका आधारमा, जािीय अल्पसांख्यकले उठाएका के तह साझा
सरोकारका तिषयहरू तिम्ि छि्
पररसरहरूको तबतक्र र व्यिस्थापि ─ के तह घरधिी (सम्पतिका मातलक)हरूले आफ्िा अपाटामेन्टहरू जािीय अल्पसांख्यकलार्ा
भाडामा तदि अस्िीकार गरे को ।
तििीय सेिाहरू ─ के तह जािीय अल्पसङ्ख्यकलाई बैंक िािा िोल्ि अस्िीकार गररएको ।
तितक्सा िथा स्िास्थ्य स्याहार ─ भाषा अिरोध र अप्रयााप्त दोभाषे सेिाहरूको कारणले गदाा जािीय अल्पसांख्कले समयमै
उपिार प्राप्त गिा असक्षम भएको ।
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RDO अन्िगाि, जातिको आधारमा हुिे भेदभाि, दव्ू यािहार र गालीगलौज (मािहाति)लाई गैर-काििू ी मातिन्छ । जाति भन्िाले व्यतक्तको जाति, रङ, िांशज, रातरट्रय िा
जािीय मल
ू भन्िे हुन्छ । EOC ले भेदभाि सम्बन्धी काििू को समीक्षामा सरकारलाई तिम्ि तसिाररस गरे को तथयो (1) सरकारी काया िा शतक्तहरूको कायाान्ियिमा जाति
भेदभािलाई प्रतिबन्ध गिे, (2) सम्िन्धको आधारमा हुिे जािीय भेदभाि र दव्ू यािहारलाई प्रतिबन्ध गिे र (3) व्यािसातयक िातलम र तशक्षामा पठिपाठिको माध्यमसाँग
सम्बतन्धि अपिाद (छुट)लार्ा िारे ज गिे ।
भेदभाि काििू को समीक्षाको जािकारीका लातगाः http //www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/inforcenter/dlr/default.aspx
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