
A B E T TER  WAY  FORWARD:  Т РИРІЧНИЙ  С Т РАТ ЕГ ІЧНИЙ  П ЛА Н  Б О Р ОТ ЬБИ 
З  РАСИЗМОМ  провінці ї  Онтаріо спрямований проти сис темного 

расизму в  державній політиці ,  рішеннях і  програмах ,  з  тим щоб кожен 
міг  реалізувати свій  унікальний потенціал і  в  повній мірі  брати учас ть 
у  жит ті  с успільс тва.  

Системний расизм — в тому числі расизм, спрямований проти представників 
корінних народів і афроамериканців, ісламофобія й антисемітизм, — глибоко 
вкорінився у нашому повсякденному житті і в установах, в яких ми отримуємо 
важливі державні послуги. Він створює ще один розрив між привілейованими і 
знедоленими. Це є неприйнятним, і ми повинні змінити спосіб дії й усунути бар’єри 
для просування ідеї расової справедливості.  

Трирічний 
стратегічний план 
боротьби з расизмом 
провінції Онтаріо

FORWARD
A BETTER WAY

/  Концепція і посібник зі збору 
даних, диференційованих за расою  
для зміцнення і стандартизації збору даних про раси, 

аналізу і публічного звітування про диференційовані 

дані з боку уряду і установ. 

 
/  Концепція оцінки впливу боротьби 
з расизмом  
для активного передбачення й усунення 

неусвідомленої упередженості шляхом вивчення 

того, як можуть вплинути на різні корінні народи 

і расові групи програми і політичні заходи з боку 

уряду й установ.

Політика, 
дослідження й 
оцінка

Стійкість і 
підзвітність

Освіта та 
підвищення 
обізнаності 
громадськості

Зміцнення 
співпраці з 
громадами

/  Законодавство проти расизму:   
буде сприяти постійному дотриманню урядом 

принципів боротьби з расизмом за допомогою 

пропонованого законодавства, яке, за умови, що 

його буде прийнято, уповноважить уряд надати 

дозвіл організаціям застосовувати стандарти, 

що стосуються збору даних про раси, і концепції 

оцінки впливу боротьби з расизмом. Пропоноване 

законодавство передбачає також ініціативи, 

спрямовані на боротьбу з расизмом, вимірювані 

цілі, публічну звітність і консультації з громадськістю 

шляхом використання подовжуваних стратегічних 

багаторічних планів.  

/  Публічна звітність про 
впровадження плану 
Для відображення поточних результатів 

впровадження плану “A Better Way Forward” та 

обміну накопиченого досвіду.

/  Цільова кампанія з освіти 
і підвищення обізнаності 
громадськості  
для поглиблення розуміння громадськістю різних 

форм расизму з акцентом на расизм, спрямований 

проти афроамериканців, представників корінних 

народів, антисемітизм, ісламофобію та інші форми 

расизму, спрямовані проти  расових меньшин, таких 

як сикхи. 

В рамках цієї роботи будуть задіяні громадські 

організації для кращого розуміння причин і наслідків 

ісламофобії, розроблення кампанії обізнаності для 

студентів, вивчення, збору та публікації повідомлень 

про випадки прояву ісламофобії.

/  Консультативна група по боротьбі 
з расизмом на рівні міністерств    
для сприяння веденню постійного діалогу з 

партнерськими спільнотами і представниками 

бізнесу, які мають досвід боротьби з расизмом і 

досвід роботи в окремих секторах, а також життєвий 

досвід, необхідний для підтримки реалізації плану. 

/  Конференція, присвячена боротьбі з 
расизмом
для об’єднання дослідників, партнерських 

співтовариств, експертів і політиків з метою обміну 

знаннями та оцінки інструментів, стратегій і 

концепцій уряду по боротьбі з расизмом.

A  B E T T E R  WAY  F O R WA R D :  Т Р И Р І Ч Н И Й  С Т РАТ Е Г І Ч Н И Й  П Л А Н  Б О Р О Т Ь Б И  З  РАС И З М О М 
провінції Онтаріо буде впроваджуватися під егідою Директорату боротьби з расизмом провінції 
Онтаріо (Ontario’s Anti-Racism Directorate). Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт:

ontario.ca/antiracism

Боротьба з расизмом в цілому має важливе значення, 

але ми не можемо міряти всіх однією міркою. Суттєво 

важливо усунути непропорційну нерівність, з якою 

стикаються деякі громади.  

/  Стратегія по боротьбі з расизмом, 
спрямована на захист афроамериканців 

для вирішення проблеми расизму, спрямованого 

проти афроамериканців, в окремих секторах, таких 

як соціальний захист дітей, освіта й правосуддя, 

шляхом впровадження ініціатив від міністерств-

партнерів та встановлення вимірюваних цілей, про 

які буде повідомлятися публічно.

/  Стратегія по боротьбі з расизмом, 
спрямована на захист представників 
корінних народів   
має бути розроблена у співпраці з партнерами-

представниками корінних народів для цільової 

боротьби з системним расизмом, спрямованим 

проти корінних народів, і демонстрації зобов’язань, 

взятих на себе урядом, щодо врегулювання відносин 

із корінними народами.

/  Стратегія по боротьбі з расизмом 
Державних служб провінції Онтаріо 
(Ontario Public Service, OPS) 

для кращої обізнаності та розуміння системного 

расизму співробітниками, а також для розроблення 

і впровадження інструментів, тактики і цілей по 

боротьбі з расизмом в Державних службах провінції 

Онтаріо (OPS).

Ініціативи 
по боротьбі 
з расизмом 
для окремих 
спільнот



Ontario.ca/antiracism
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