طرحهای ضد
نژادپرستی ب رای
جوامع خاص
مبارزه با نژادپرستی ب هطورعام یک کار رضوری
است ،اما من یتوان ب رای متام موارد یک برنامه
خاص داشت .توجه به ناب رابریهای نامتناسب
موجود بین بعضی از جوامع رضوری است.

 /راهربد ضد نژادپرستی علیه
سیاهپوستان

ب رای مبارزه با نژادپرستی ضد سیاهپوستان در
بخ شهای بخصوص رفاه ،آموزش و عدالت
کودکان از طریق اعامل برنام ههای وزارت
مربوطه و تعیین اهداف قاب لاندازهگیری که
بتوان آنها را ب هصورت علنی منترش کرد.

 /راهربد ضد نژادپرستی بومی

آموزش و
آگاه یبخشی عمومی

همکاری جمعی
 /گروه مشاوره ضد نژادپرستی
وزیر مسئول

 /آموزش و آگاه یبخشی
عمومی هدفمند

ب رای تسهیل در گفتگ وِی اف راد جامعه محلی و
منایندگان کس بوکارها با متخصصین امور ضد
نژادپرستی و شواهد زنده ب رای کمک به اج رای
برنامه.

ب رای تعمیق درک عموم مردم از انواع بسیار
نژادپرستی ،شامل نژادپرستی ضد سیاهپوستان
نژادپرستی ضد بومی ،یهودستیزی ،اسالم
ه راسی و نژادپرستی علیه گروههای نژادی
مانند سی کها.

ب رای گردهامیی محققان ،اعضاء جامعه محلی،
متخصصین و سیاس تگذاران ب رای تبادل
دانش و ارزیابی راههای مبارزه با نژادپرستی،
راهربدها و ساختار برنامه ضد نژادپرستی
دولت.

ب هعنوان بخشی از این برنامه ،سازمانها ب رای
درک بهرت از علل و آثار اسالم ه راسی ،آموزش
عمومی دانش آموزان و جم عآوری و انتشار
حوادث گزارششده در مورد اسالم ه راسی
مشارکت خواهند کرد

 /کنف رانس ضد نژادپرستی

این راهربد با همکاری اف راد بومی ب رای مبارزه
با نژادپرستی نظاممندی که با آن مواجه
هستند و نشان دهنده تعهد دولت در رفع آن
است تهیه خواهد شد

پایداری و مسئولیت
 /قانون ضد نژادپرستی

ب همنظور تسهیل در انجام تعهدات فعلی
ضد نژادپرستی دولت از طریق پیشنهاد
قوانینی که در صورت تصویب به دولت
امکان صدور دستور استفاده از استانداردهای
جم عآوری اطالعات نژادی و تهیه یک چارچوب
ارزیابی اث رات ضد نژادپرستی را به سازمانها
م یدهد .از این قوانین پیشنهادی از طریق
برنامه های اس رتاتژیک چند ساله قاب لتجدید
ب رای طرحهای ضد نژادپرستی ،اهداف
قاب لاندازهگیری ،گزارشهای علنی و مشاوره
جمعی نیز استفاده م یشود.

 /گزارش علنی پیرشفت

ب رای ارائه نتایج مداوم A BETTER WAY
 FORWARDو در میان گذاشنت درسهای

سیاست ،تحقیق و
ارزیابی
 /ساختار جم عآوری اطالعات و
دستورالعم لهای پ راکنده نژادی

ب رای تقویت و ی کسان سازی روشهای
جم عآوری ،تجزیه و تحلیل اطالعات و تهیه
گزارش علنی از اطالعات پ راکنده توسط دولت
و سازمانها

 /ساختار ارزیابی اث رات ضد
نژادپرستی

ب رای بررسی ای نکه چگونه م یتوان ب هصورت
فعال تأثیر برنام هها و سیاس تهای دولت و
نهادها را بر گروههای مختلف بومی و نژادی
پی شبینی کرد و تبعی ضهای ناخودآگاه را
حذف منود.

گرفت هشده از این کار

 /راهربد ضد نژادپرستی خدمات
عمومی انتاریو ()OPS

به منظور افزایش آگاهی و حساسیت کارکنان
به نژادپرستی نظاممند ،ایجاد و به کارگیری
ابزارها و تدابی ر ،و تعیین اهداف ب رای مبارزه با
نژادپرستی در خدمات عمومی انتاریو.

A BETTER WAY
 FORWARDطرح راهربدی  3ساله ضد
نژادپرستی انتاریو

:A B E T T E R WAY F ORWA RD

نژا د پرستی ا نتا ر یو تهیه خواهد شد.
برا ی کسب اطالعا ت بیشرت ا ز سایت

طرح را هربد ی سه ساله ضد نژا د پرستی ا نتا ر یو تحت نظر ا د ا ره کل ضد
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د ید ن کنید

 :A BE T T ER WAY FORWARDبرنامه اسرتاتژ یک سه ساله ضد نژادپرستی انتار یو برای
مبارزه با نژادپرستی نظاممند در سیاس تها ،تصمیمگیریها ،و برنامههای دولت ،به
نحوی که هرکس توامنندی خاص خود را اعامل کند و کام الً در جامعه مشارکت داشته
با شد .
نژادپرستی نظاممند – مانند نژادپرستی ضد سیاهپوستان ،نژادپرستی ضد مردم بومی ،اسالم هراسی و نژادپرستیهای
دیگری که توسط سایر جوامع نژادپرست اعامل میشود – عمیقاً با زندگی روزمره ما و نهادهایی که برای استفاده از
خدمات عمومی به آنها نیاز داریم عجین شده است .نژادپرستی باعث وسیعتر شدن شکاف بین طبقه ممتاز و محروم
شده است .این امر قابلقبول نیست و ما نیاز به تغییر روشهای خود برای رفع موانع رسیدن به عدالت نژادی داریم.
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