Zasady
działania,
badania i ocena

Równowaga i
odpowiedzialność

/ Zdezagregowany system i wytyczne
w zakresie zbierania danych w kwestiach
rasowych

/ Ustawodawstwo antyrasistowskie

Edukacja publiczna
i uświadamianie

Współpraca
wewnątrz
społeczności

Inicjatywy
antyrasistowskie
dla określonych
populacji

Cel: wspieranie antyrasistowskich działań rządu

/ Celowane programy edukacji publicznej
i uświadamiania

/ Ministerialny zespół konsultacyjny ds.
zwalczania rasizmu

poprzez zgłaszanie propozycji odpowiednich

Cel: poszerzenie wiedzy społeczeństwa na

Cel: umożliwianie stałego dialogu z lokalnymi partnerami

wszystkich przypadkach. Należy eliminować nierówności,

Cel: udoskonalenie i ustandaryzowanie systemu

aktów prawnych, dzięki którym – jeżeli

temat różnych form rasizmu, a w szczególności

i przedstawicielami biznesu posiadającymi odpowiednią

które dotykają poszczególnych społeczności.

zbierania danych dotyczących kwestii rasowych,

zostaną wprowadzone w życie – władze będą

rasizmu dotyczącego ludności afroamerykańskiej,

wiedzę i doświadczenie zarówno w odniesieniu do spraw

analiza i publikowanie dostępnych publicznie

mogły nakazywać organizacjom korzystanie

rasizmu dotyczącego ludności autochtonicznej,

branżowych, jak i polityki przeciwdziałania rasizmowi, aby

sprawozdań obejmujących zdezagregowane dane

z określonych standardów zbierania danych

antysemityzmu, islamofobii i wszelkich form rasizmu

wesprzeć wdrożenie planu.

zbierane przez organizacje rządowe i współpracujące

dotyczących kwestii rasowych oraz z systemu

wobec innych grup mniejszościowych, takich jak

instytucje.

oceny inicjatyw antyrasistowskich. Planowane

Sikhowie.

/ System oceny wpływu inicjatyw
antyrasistowskich

ustawodawstwo umożliwi również wdrożenie

/ Konferencja dotycząca działań
antyrasistowskich

Istotne jest zwalczanie wszelkich form rasizmu, lecz
nie jest możliwe zastosowanie tej samej metody we

/ Strategia działań antyrasistowskich
chroniąca ludność afroamerykańską
Cel: zwalczanie zachowań rasistowskich wobec ludności
afroamerykańskiej w poszczególnych sektorach, takich
jak ochrona dzieci, edukacja i wymiar sprawiedliwości,

inicjatyw przeciwdziałających zachowaniom

W ramach tych prac organizacje społeczności

Cel: zaangażowanie badaczy, ekspertów, partnerów

poprzez wspieranie partnerskich programów

antyrasistowskim, mierzalnych środków zaradczych,

lokalnej będą uświadamiane w kwestii przyczyn i

lokalnych, przedstawicieli biznesu i decydentów we

opracowywanych na szczeblu ministerialnym i

Cel: aktywne działania zmierzające do identyfikowania

publicznie dostępnych sprawozdań oraz konsultacji

wpływu islamofobii; zostanie również opracowany

wspólne działania umożliwiające dzielenie się wiedzą i

wyznaczanie mierzalnych celów, których realizacja będzie

i eliminowania podświadomych uprzedzeń dzięki

środowiskowych w ramach odnawialnych wieloletnich

program edukacji publicznej dla studentów, a

ocenę rządowych narzędzi, strategii i programów do walki

ujęta w dostępnych publicznie sprawozdaniach.

badaniu, w jaki sposób polityka organizacji rządowych

planów strategicznych.

także przeanalizowany system zbierania danych i

z rasizmem.

i współpracujących instytucji oraz proponowane

raportowania przypadków islamofobii.

/ Strategia działań antyrasistowskich
chroniąca ludność autochtoniczną

programy mogą wywierać potencjalnie niekorzystny

/ Publiczne raportowanie postępu prac

wpływ na ludność autochtoniczną i inne grupy

Cel: bieżące przekazywanie wyników działania

Cel: opracowanie we współpracy z partnerami ze

rasowe.

programu “A Better Way Forward” i dzielenie się nabytą

środowiska ludności autochtonicznej odnośnej strategii,

wiedzą.

będącej elementem rządowego planu pojednania, mającej
na celu zwalczanie zachowań rasistowskich wobec
ludności autochtonicznej.

/ Strategia działań antyrasistowskich
dla Służb Publicznych prowincji Ontario
(OPS)
Cel: poszerzanie wiedzy pracowników na temat
systemowego rasizmu i uwrażliwianie na tę problematykę,
oraz opracowywanie i wdrażanie narzędzi, metod
działania i zadań w celu zwalczania rasizmu w OPS.

A

BE T TER WAY FORWARD: 3 -letni strategic zny program
przeciwdziałania rasizmowi opracowany przez w ładze prowincji
ontario jest ukierunkowany na zwalczanie systemowego rasizmu poprzez

prowadzoną przez władze politykę, podejmowane decyzje i programy konstruowane
tak, aby każdy miał możliwość pełnego wykorzystania swego indywidualnego
potencjału i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Systemowy rasizm – w tym rasizm wobec ludności afroamerykańskiej, rasizm
wobec ludności autochtonicznej, islamofobia i zachowania rasistowskie wobec
innych środowisk skupiających ludność określonych ras – jest głęboko zakorzeniony
w naszym codziennym życiu i w instytucjach, na których polegamy korzystając z
podstawowych usług publicznych. Tworzy on coraz większą przepaść pomiędzy
osobami uprzywilejowanymi i pokrzywdzonymi społecznie. Jest to niedopuszczalne
i musimy zmienić swoje postępowanie tak, aby zburzyć bariery i móc realizować
politykę równości rasowej.

A BETTER WAY
3-letni strategiczny
FORWARD
program
antyrasistowski
władz Ontario

3- l etni stra tegi cz ny p rogra m p rz eci wdz i a ła ni a ra s izm ow i A B E T T E R WAY F ORWA RD
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