
A B E T TER  WAY  FORWARD:  ઓન્ટારિયોની ત્ રિ-વર્ષીય વશંવટાદત્ વિોધી 
વ્યૂહટાત્મક યોજનટા જ ેિીતે સિકટાિ નીત્ તઓ, ત્ નર્ણયો, અને કટાય્ણક્રમોનું પ્રરટાલીગત 

વશંવટાદને ત્ નશટાન બનટાવે છે જેથી દિેક લોકો તમેનું અનનય પ્રછન્ન શક્ તિને પટામી શકે 
અને સમટાજમટાં પયૂર્ણ િીતે સહભટાગી થઈ શકે.

પ્રરટાલીગત વંશવટાદ – અશ્ેત ત્વિોધી વંશવટાદ, મયૂળત્નવટાસી ત્વિોધી વંશવટાદ, 
ઇસલટામનો ડિ અને અનય વંશીકૃત સમુદટાયો દ્ટાિટા અનુભવટાતો વંશવટાદ – આપરટા 
િોજંદટા જવન અને જ ેસંસ્ટાઓ પિ આપરે મહતવની જાહેિ સેવટાઓ મટા્ે આધટાિ 
િટાખીએ છીએ તેમટાં ઊંડી જગયટા બનટાવી ચયૂક્ો છે. તે ત્વશરે્ટાત્ધકટાિ ધિટાવનટાિટાઓ અને 
વંચચતો વચચનેો ભેદ ઊભો કિે છે. આ સવીકટાય્ણ નથી અને આપરે જ ેિીતે કટામ કિીએ 
છીએ તે આપરે બદલવું પડશે તથટા વંશીય સમટાનતટાને આગળ વધટાિવટા મટા્ે અવિોધોને 
દયૂિ કિવટાં પડશે. 

ઓન્ ટા ર િય ોન ી  ત્ રિ-
વ ત્ર્્ણ ય  વંશવ ટાદ  ત્વિ ોધ ી 
વ્ુહ ટાત્મક  ય ોજન ટા

FORWARD
A BETTER WAY

/  અલગ અલગ વંશીય માહિતી ભેગી 
કરવા માટેનું  માળખું અને માગ્ગદર શ્ગકા  
વશં આધટારિત આંકડટાનો સગં્રહ, ત્ વશ્ેર્રને અને 
અલગ અલગ મટાહહતીનટા સિકટાિ અને સસં્ટાઓ 
દ્ટાિટા જાહેિ રિપો્ટીંગને મજબયૂત અને મટાનકીકિર 
કિવું.
 
/  વંશવાદ વ વરોધી અસર મલૂાંકન 
માટેનું માળખું 
સક્ક્રય થઈને ધટાિરટા કિવી અને   ત્ વત્ વધ 
મયૂળત્ નવટાસી અને વશંીકૃત જયૂ થો સિકટાિ અને 
સસં્ટાઓનટા કટાય્ણક્રમો અને નીત્ તઓથી પ્રભટાત્ વત થઈ 
શકે છે  તે જારી અજારતટા થતો પયૂવ્ણગ્રહ દયૂિ કિવો 

નીત્ત, સશંોધન અને 
મયૂલટાંકન

્કી િહેવું અને 
ઉત્તિદટાત્ યતવ જનચ શક્ષર અને જાગૃતતટા સટામદુટાત્ યક સહકટાિ

/  વંશવાદ વ વરોધી કાયદો
સિકટાિની વંશવટાદ ત્વિોધી ચટાલુ  પ્રત્તબધધતટાને 
પ્રસતટાત્વત કટાયદટા વડ ેસિળ બનટાવવી, જ ેપસટાિ થઈ 
જાય તો, વંશને લગતટાં આંકડટાનટા સંગ્રહનટા મટાનકો 
અને વંશવટાદ ત્વિોધી પ્રભટાવ આકલનનું મટાળખું 
વટાપિવટાની સંગઠનની મંજુિ કિવટાની સત્તટા સિકટાિને 
આપે   પ્રસતટાત્વત કટાયદો વંશવટાદ ત્વિોધી પગલટાંઓ,  
મટાપી શકટાય તેવટા લક્ટાંકો, જાહેિ પ્રેર્ર અને ફિી 
થઈ  શકે તેવી બહુવત્ર્્ણય વ્યૂહટાત્મક યોજનટાઓ દ્ટાિટા 
સટામુદટાત્યક પિટામશ્ણ ની જાગેવટાઇ પર કિશે.

/  પ્રણાલીગત વંશવાદ પર જાિેર 
અિેવાલ
Better Way Forwardનટા હટાલનટા પરિરટામો 
બતટાવવટા અને જ ેપટાઠ શીખવટા મળ્ટા હોય તે વહંેચવી

/  લર ષિત જનર શષિણ અને જાગૃતતા
વશંવટાદનટા ઘરટા પ્રકટાિો અગંે અશે્ત ત્ વિોધી 
વશંવટાદ, મયૂળત્ નવટાસી ત્ વિોધી યહયૂદી ત્ વિોધી અને 
ઇસલટામનો ડિ તમેજ વશંવટાદ પ્રભટાત્ વત જયૂ થ જેમકે 
શીખ લોકો ત્ વિોધી વશંવટાદ સહહતની લોકોની સમજ 
ઊંડી કિવી, આ કટામનટા ભટાગ રૂપે.

સમદુટાયનટા સગંઠનો ઇસલટામનટા ડિ મટા્ેનટા કટાિરો, 
તનેી અસિ વધુ સટાિી િીતે સમજવટા મટા્ે કટામે 
લટાગશે, ત્ વદ્ટાથષીઓ મટા્ે જાહેિ ચ શક્ષર ત્ વકસટાવશે 
અને ઇસલટામનટા ડિ અગંનેટા નોધંટાયલેટા બનટાવોનું 
સંકલન અને પ્રકટાશન કિશે.

/  મંત્ીનું વંશવાદ વ વરોધી પરામશ્ગ જૂથ
ચટાલી િહેલટા સંવટાદને આગળ વધટાિવટા મટા્ે 
સટામુદટાત્યક ભટાગીદટાિો અને  વ્ટાપટાિ પ્રત્તત્નત્ધઓ 
વંશવટાદ ત્વિોધી અને ખંડ મટા્ેનટા ખટાસ કુશળતટા 
તેમજ પ્રત્યક્ષ અનુભવ વડ ેયોજનટાનટા અમલીકિરને 
્ેકો આપે.

/  વંશવાદ વ વરોધી પર રષદ
સશંોધનકતટા્ણઓ, સમદુટાયનટા ભટાગીદટાિો, ત્ નષરટાતો 
અને નીત્ ત ઘડનટાિટાઓને જ્ટાન ત્ વત્ નમય મટા્ે અને 
સિકટાિનટા વશંવટાદ ત્ વિોધી સટાધનો, વ્યૂહિચનટાઓ 
અને મટાળખટાઓનટા મયૂલટાંકન મટા્ે સટાથે લટાવે.
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વંશવટાદને સમગ્ર િીતે હટાથ ધિવો જરૂિી છે, પર 
આપરે દિેક સમસ્ટાનો એક ઇલટાજ વટાળો અભભગમ 
અપનટાવી શકીયે નહહ. અમુક ચોક્ક્સ સમુદટાયોની 
સટામેની અપ્રમટાર અસમટાનતટાનો ઉકેલ લટાવવો જરૂિી 
છે.

/  અશે્ત વ વરોધી વંશવાદ અંગેની 
વ્િૂરચના
બટાળ કલટાર, ચશક્ષર અને નયટાય જેવટા ખટાસ ક્ષેરિોમટાં 
અશ્ેત ત્વિોધી વંશવટાદને ઉકેલવટા મટા્ે, મંરિટાલયની 
પહેલ અને મટાપી શકટાય તેવટા લક્ટાંકો કે જનેું જાહેિ 
પ્રેર્ર કિી શકટાયને પટાિ પટાડવટા મટા્ે વટાપિી શકટાય.

/  સ્ાન નક કેન્ દ્રિત વંશવાદ વ વરોધી 
વ્િૂરચના
સિકટાિની સમુળે મટા્ેની પ્રત્ તબદ્ધતટા દશટા્ણવવટા 
મટા્ે મયૂળત્ નવટાસી સહયોગીઓની સટાથે િહીને 
મયૂળત્ નવટાસી લોકો દ્ટાિટા અનભુવટાતટા પ્રરટાલીગત 
વશંવટાદને ત્ નશટાન બનટાવવટા ત્ વકસટાવવી.

/  ઓદ્ટાર રયો જાિેર સેવા (ઓપીએસ) 
વંશવાદ વ વરોધી વ્િૂરચના
પ્રરટાલ લગત વશંવટાદ પ્રત્ ત કમ્ણચટાિીઓની જાગરૂકતટા 
અને સવંદેનશીલતટા વધટાિવી અને ઓપીએસમટાં 
વશંવટાદ સટામે ્ક્કિ લવેટા મટા્ે ય્ૂ લસ, પદ્ધત્ તઓ અને 
લક્ોનો ત્ વકટાસ કિવો અને તનેો અમલ કિવો.

ચોક્ક્સ પ્રજા આધટારિત 
વશંવટાદ ત્ વિોધી ઉપટાયો
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