Upaya terkini dan dalam perencanaan
untuk mendorong kesetaraan ras
Organisasi Pemasaran Ikan (FMO)

Organisasi Pemasaran Ikan (FMO) adalah organisasi swadaya yang didirikan atas
dasar Undang-undang Perikanan Laut (Pemasaran), Cap. 291. FMO melayani
industri perikanan lokal serta sektor perdagangan perikanan tanpa memandang
latar belakang ras secara profesional dan adil, untuk menjaga pemasaran ikan laut
yang teratur dan efisien serta untuk menjaga suplai andal dan stabil ikan laut
kepada masyarakat, dan mendukung perkembangan perikanan lokal.
Layanan
Terkait

Upaya
Ada

• Penyediaan layanan bagi individu dari berbagai ras
termasuk:
- Menyediakan suplai andal dan stabil ikan laut;
- menyediakan lingkungan perdagangan yang adil dan
mapan bagi para pemegang kepentingan pasar;
- menarik kembali surplus dari operasi pasar untuk
mempromosikan pengembangan perikanan lokal.
yang • Upaya yang ada untuk mendorong kesetaraan ras
termasuk menyediakan jasa penerjemahan tertulis untuk
bahasa Cina dan Inggris serta penerjemahan lisan untuk
bahasa Cina, Inggris dan Mandarin kepada pengguna
layanan.
•

Formulir pendaftaran untuk pembeli terdaftar dan situs
web FMO tersedia dalam bahasa Cina (tradisional dan
sederhana) dan Inggris.

•

Untuk meningkatkan komunikasi dengan individu dari
berbagai ras, staf pasar akan menggunakan Layanan

Penerjemahan Telepon yang disediakan oleh Layanan
Kristen Hong Kong sesuai kebutuhan.
 Daftar upaya mendorong kesetaraan ras dalam berbagai
bahasa akan tersedia dan segera dipajang di kantor pasar
FMO.


FMO mengatur pelatihan untuk staf pasar untuk
meningkatkan kesadaran mengenai sensitivitas ras dan
pemahaman mengenai Undang-undang Diskriminasi
Ras.

Evaluasi
•
Pekerjaan Masa
Depan

FMO akan terus memperhatikan kebutuhan individu dari
berbagai ras di pasar ikan grosir dan menerapkan upaya
yang diperlukan untuk memastikan bahwa layanannya
diberikan kepada semua anggota masyarakat, tanpa
memandang latar belakang ras.

•

Menyediakan peluang kerja merata bagi semua orang
yang melamar kerja di FMO.

Upaya
Tambahan
yang Telah /
Akan
Dilakukan

•

FMO akan mengatur pelatihan bagi staf pasarnya untuk
meningkatkan kesadaran mengenai sensitivitas ras dan
pemahaman tentang Undang-undang Diskriminasi Ras.

•

Upaya ini diterapkan dengan ketat untuk memastikan
bahwa layanan yang disediakan oleh FMO bersifat netral
terhadap ras.

•

Upaya ini ditinjau secara rutin untuk terus diperbaiki.

•

Umpan balik dari individu dari berbagai ras dan
kelompok etnis / pengguna pasar akan dicatat dan ditinjau

oleh pengelola FMO secara rutin untuk terus
meningkatkan layanan pasar yang disediakan bagi
pengguna.
Untuk pertanyaan terkait upaya terkini dan dalam perencanaan untuk mendorong
kesetaraan hak, silahkan hubungi Tn. Yuen Chi-kiu melalui jalur berikut ini:
No. Telepon
No. Faks
Email
Alamat

:
:
:
:

2807 0112
2552 3058
cco_afm@fmo.org.hk
Aberdeen Wholesale Fish Market
102 Shek Pai Wan Road, Aberdeen, Hong Kong
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