
Tara na,

Makiisa!
The road to equality!! I am inviting you to a more open equal world.
Isang imbitasyon patungo sa pag-kakaisa at mas pantay-pantay na mundo.

Pagbubukas ng mundo ng pagkakapantay
Mas nagkakalapit ang sama- samang pagkakaisa sa kahit 

anong hakbang na tahakin para sa pag-kakapantay. Alam 

mo ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay, halina at 

makiisang lumakad patungo sa isang pantay na mundo!

Isang pagkakataon na makihalubilo at mag 
bahagi ng karanasan sa diskriminasyon
Nakaranas ka bang ma-diskriminasyon at sa puntong 

walang magawa ? Naririto ang ilang tao na makikinig 

sa iyong mga karanasan sa diskriminasyon. Isang 

makabuluhang pag-lalahad ng iyong karanasan. Makiisa sa 

martsa ng pag-kakapantay-pantay.

Posisyon na kinakailangan ng National 
Assembly at ng pamahalaan

Wala nang mga kapaki-pakinabang na interes !! Ang tunay na bagay ay dumating na !! Pag-isahin 

nating lahat ang ating mga tinig ,para sa isang lipunan na may dignidad at pagkakapantay-pantay. 

Mangyaring sumigaw ng "pantay na martsa" sa harap ng National Assembly.

Ika- 20 araw (Sabado) ng Oktubre, taong 2018

Gwanghwamun Plaza
*Rota ng parada: Magsisimula sa Gwanghwamun papuntang National Assembly

일어나라, 평등이여!



Batas sa Anti-
Diskriminasyon 
Q&A

1. Ano ang batas laban sa diskriminasyon?
Ang batas Anti-diskriminasyon ay isang pangunahing batas sa karapatang pantao na dinisenyo 

upang mapagtanto ang ideya ng pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagbabawal at pag-aalis 

ng pinsala na dulot ng di-makatwirang diskriminasyon batay sa mga katangian ng tao. Ang batas laban 

sa diskriminasyon ay naglalayong baguhin ang mga gawi at institusyong panlipunan na tumanggi sa 

parehong dignidad bilang mga tao.

2. Bakit hindi ito ginawa? 
Ito ay dahil sa pag-iwas at pagtalikod ng gobyerno at ng National Assembly. Ang gobyerno at ang 

Pambansang Kapulungan ay nakaligtas sa batas, na nagsasabi na kailangan nila ang paniniwala ng 

lipunan, na binabanggit ang masasamang argumento ng mga tao na kumakalat ng pangit at malisin 

na mga alingawngaw tulad ng Batas ng Homoseksuwalidad at ng multa ng Kumpanya, multa ng pari 

atbpa. Habang hindi binabalewala ang payo ng internasyonal na komunidad sa loob ng 10 taon na 

nangangailangan ang Korea ng pagbabawal sa diskriminasyon. Habang tumatagal , ang pamahalaan 

,ang ating lipunan ay mas lalong lumubha, walang tatag at mas nagiging salungat sa diskriminasyon. 

At nang dahil dito sa halip na mag-kaisa  ang ating lipunan ay bagkus patungo sa hindi makatarungan 

at pagkakahiwalay. Upang makamit at maging isang makatarungan at pantay na lipunan, ang 

pagpapatupad ng Anti-Discrimination Act ay isang layunin na dapat gawin ng gobyerno. Kailangan 

nating magsalita. Mahigpit nating himukin ang gobyerno at ang Pambansang Kapulungan upang 

magtatag ng mga batas laban sa diskriminasyon sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga batas laban 

sa diskriminasyon.

4. Paano ka makakasama?
Suriin ang iba't ibang balita sa homepage at SNS ng Koalisyong Anti-diskriminasyon at ibahagi ito 

nang malawakan. Mga kampanya, mga pagpupulong, atbp. Mangyaring sumali sa amin sa mga kam-

panya, mga pagpupulong atbpa sa iba't ibang mga lugar na inayos ayon sa Anti-Diskriminasyon Act. 

At higit sa lahat sa ika-20 ng Oktubre para sa “Tara na at Makiisa” sa martsa ng pagkakapantay-pantay! 

Mangyaring magdagdag ng lakas sa mga pananalapi ng Anti-Discrimination Act.

homepage https://equalityact.kr

facebook facebook.com/equalact2017

twitter @equalact2017

donor Kookmin Bank 548501-01-339209 Lee Jin Hee (Anti-

Discrimination Action)

inquiry equalact2017@gmail.com

3. Bakit ngayon?
Kasalukuyang walang batas laban sa diskriminasyon, Ang ating lipunan ay lumalalim ang mga 

salungatan at pag-aaway na dulot ng hindi pagkagusto, pagtanggi, pinsala, dungis at diskriminasyon. 

Kailangan ng gawin ito sa ngayon. Ang paniniwala ng lipunan ay dapat gamitin upang maitatag muli 

ang halaga ng pagkakapantay-pantay sa buong lipunan. Ang wika ng diskriminasyon at pagbubukod 

na dulot ng hindi pagkakapantay-pantay ng buhay ay dapat na masira ang walang saysay na bilog ng 

isa pang hindi pagkakapareho. Dapat tayong huminto sa edad na ito ng kasuklam-suklam, na patuloy 

na naghihiwalay sa kasarian, henerasyon, rehiyon, pagkakakilanlan, at lumilikha ng mga layunin ng 

pag-aaway. Ito ang pagpapatibay ng Anti-Discrimination Act.


