
A B E T T E R  WAY  F O R WA R D:  Τ Ο  3Ε Τ Ε Σ  Α Ν Τ Ι ΡΑΤ Σ Ι Σ Τ Ι ΚΟ  Σ Τ ΡΑΤ Η Γ Ι ΚΟ 
Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Τ Ο Υ  Ο Ν ΤΑ Ρ Ι Ο  (A N T I - R A C I S M  S T R AT E G I C  P L A N)  σ τοχεύει  σ την 

κα τα πολ έμηση του συσ τημικού ρα τσισμού σ τ ις  πολιτ ικές ,  σ τ ις  α ποφάσεις 
και  σ τα προγράμμα τα της  κυβέρνησης έ τσι  ώσ τε κάθε πολίτης  να μ πορεί  να 
αξιοποιήσει  σ το έπακρο τ ις  ι κανότητές  του και  να συμμ ε τέ χει  π λήρως σ την 
κοινωνία. 

Ο συστημικός ρατσισμός – στον οποίο περιλαμβάνονται ο ρατσισμός κατά των μαύρων 
και των ιθαγενών, η ισλαμοφοβία και κάθε μορφή ρατσισμού που αντιμετωπίζουν άλλες 
κοινότητες λόγω φυλετικής καταγωγής – είναι βαθιά ριζωμένος στην καθημερινή μας ζωή 
και στους θεσμούς στους οποίους στηριζόμαστε για δημόσιες υπηρεσίες καίριας σημασίας. 
Δημιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στους προνομιούχους της κοινωνίας και σε 
όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και χρειάζεται να αλλάξουμε 
τον τρόπο δράσης μας και να γκρεμίσουμε τα εμπόδια για να προαγάγουμε τη φυλετική 
δικαιοσύνη.  

3ετές αντιρατσιστικό 
στρατηγικό σχέδιο 
του Οντάριο

FORWARD
A BETTER WAY

/  Πλαίσιο και κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη συλλογή αναλυτικών 
δεδομένων όσον αφορά τις διάφορες 
φυλές  
με στόχο την ενίσχυση και την τυποποίηση της 

συλλογής δεδομένων βάσει φυλής, της ανάλυσής 

τους και της δημοσιοποίησης εκθέσεων για αναλυτικά 

δεδομένα από την κυβέρνηση και τους θεσμούς. 

 

/  Πλαίσιο αξιολόγησης αντίκτυπου 
καταπολέμησης του ρατσισμού  
με στόχο την προληπτική πρόβλεψη και την εξάλειψη 

κάθε ασυναίσθητης μεροληπτικής συμπεριφοράς αφού 

εξετάσουμε πώς διαφορετικές ομάδες ιθαγενών και 

ατόμων συγκεκριμένης φυλετικής καταγωγής ενδέχεται 

να επηρεαστούν από προγράμματα και πολιτικές της 

κυβέρνησης και των θεσμών. 

Πολιτική, 
έρευνα & 
αξιολόγηση

Βιωσιμότητα & 
υπευθυνότητα

Εκπαίδευση & 
ευαισθητοποίηση 
του κοινού

Συνεργασία των 
κοινοτήτων

/  Αντιρατσιστική νομοθεσία  
με στόχο την ενίσχυση της διαρκούς δέσμευσης της 

κυβέρνησης για την καταπολέμηση του ρατσισμού 

μέσω προτεινόμενης νομοθεσίας η οποία, εφόσον 

θεσπιστεί, θα πρέπει να δώσει στην κυβέρνηση τη 

δικαιοδοσία να επιβάλει στους οργανισμούς αφενός 

τη χρήση προτύπων για τη συλλογή δεδομένων που 

αφορούν τη φυλετική καταγωγή και αφετέρου ένα 

πλαίσιο αξιολόγησης του αντίκτυπου της προσπάθειας 

καταπολέμησης του ρατσισμού. Η προτεινόμενη 

νομοθεσία θα πρέπει επίσης να προβλέπει 

πρωτοβουλίες, μετρήσιμους στόχους, δημοσιοποίηση 

εκθέσεων και διαβουλεύσεις με τις κοινότητες όσον 

αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού μέσω 

ανανεώσιμων πολυετών στρατηγικών σχεδίων. 

/  Δημοσιοποίηση έκθεσης για την 
πρόοδο του προγράμματος 
με στόχο να παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της 

πορείας του προγράμματος A Better Way Forward και 

να μοιραζόμαστε όσα μαθαίνουμε.

/  Στοχευμένη εκπαίδευση & 
ευαισθητοποίηση του κοινού  
με στόχο την εμβάθυνση του κοινού στις πολλές 

και διάφορες μορφές ρατσισμού, στην οποία 

θα περιλαμβάνεται η εστίαση στον ρατσισμό 

κατά των μαύρων και των ιθαγενών, στον 

αντισημιτισμό, στην Ισλαμοφοβία και σε κάθε 

μορφή ρατσισμού κατά ομάδων του πληθυσμού, 

π.χ. των Σιχ, λόγω της φυλετικής καταγωγής τους.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής θα πάρουν 

μέρος οι κοινοτικές οργανώσεις με στόχο 

την καλύτερη κατανόηση των αιτίων και του 

αντίκτυπου της ισλαμοφοβίας, την εκπόνηση 

δημόσιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 

σπουδαστές και τη διερεύνηση της συλλογής και 

της δημοσιοποίησης αναφερθέντων περιστατικών 

ισλαμοφοβίας. 

/  Συμβουλευτική ομάδα του 
υπουργού για την καταπολέμηση 
του ρατσισμού   
με στόχο τη διευκόλυνση του συνεχιζόμενου 

διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους και 

εκπροσώπους επιχειρήσεων που διαθέτουν 

εμπειρογνωσία στην καταπολέμηση του 

ρατσισμού και σε θέματα που απασχολούν τους 

κλάδους τους καθώς και την ανάλογη πείρα ώστε 

να υποστηρίξουν την υλοποίηση του σχεδίου. 

/  Αντιρατσιστική διάσκεψη
με στόχο τη συμμετοχή ερευνητών, κοινωνικών 

εταίρων, εμπειρογνωμόνων και διαμορφωτών 

πολιτικών ώστε να ανταλλάξουν γνώσεις και να 

αξιολογήσουν τα εργαλεία, τις στρατηγικές και τα 

πλαίσια της κυβέρνησης για την καταπολέμηση 

του ρατσισμού.

A  B E T T E R  WAY  F O R WA R D :  ΤΟ  3 Ε Τ Ε Σ  Α Ν Τ Ι ΡΑΤ Σ Ι Σ Τ Ι ΚΟ  Σ Τ ΡΑΤ Η Γ Ι ΚΟ  Σ Χ Ε Δ Ι Ο  ΤΟ Υ  Ο Ν ΤΑ Ρ Ι Ο   
θα τελεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης καταπολέμησης του ρατσισμού στο Οντάριο (Ontario’s Anti-Racism 
Directorate). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
 

ontario.ca/antiracism

Η αποτελεσματική καταπολέμηση του ρατσισμού 

στο σύνολό του είναι θέμα ζωτικής σημασίας, 

αλλά δεν είναι δυνατό να υπάρξει μια ενιαία 

προσέγγιση που θα εφαρμόζουμε παντού για να 

λύσουμε όλα τα προβλήματα. Είναι απολύτως 

αναγκαίο να άρουμε τις δυσανάλογες ανισότητες 

τις οποίες αντιμετωπίζουν ορισμένες κοινότητες.  

/  Αντιρατσιστική στρατηγική με 
εστίαση στους μαύρους 
με στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού κατά 

των μαύρων σε συγκεκριμένους τομείς, π.χ. στους 

τομείς της πρόνοιας για τα παιδιά, της εκπαίδευσης 

και της δικαιοσύνης, με την ενίσχυση πρωτοβουλιών 

συνεργαζόμενων υπουργείων και με τον καθορισμό 

μετρήσιμων στόχων που θα δημοσιοποιούνται.

/  Αντιρατσιστική στρατηγική με 
εστίαση στους ιθαγενείς  
που πρέπει να εκπονηθεί σε συνεργασία με τους 

εταίρους εκπροσώπους ιθαγενών με στόχο την 

καταπολέμηση του συστημικού ρατσισμού τον 

οποίο αντιμετωπίζουν οι ιθαγενείς πολίτες ώστε 

να μπορέσουμε να δείξουμε τη δέσμευση της 

κυβέρνησης για συμφιλίωση.  

/  Αντιρατσιστική στρατηγική στις 
δημόσιες υπηρεσίες του Οντάριο  
με στόχο να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση 

και την ευαισθησία των εργαζομένων για τον 

συστημικό ρατσισμό και να αναπτύξουμε και να 

εφαρμόσουμε εργαλεία, τακτικές και στόχους για 

την καταπολέμηση του ρατσισμού στις OPS.

Αντιρατσιστικές 
πρωτοβουλίες 
κατά ομάδα του 
πληθυσμού
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