نسلی تعصب کے
خالف آبادی کے
حوالے سے مخصوص
اقدامات
نسلی تعصب کا پوری طرح مقابل کرنا اہم ہے مگر
ہم ہر کسی کے لیے ایک سانچے واال رویہ نہیں
رکھ سکتے۔ مخصوص کمیونٹیوں پر درپیش غیر
متناسب عدم مساوات کو حل کرنا رضوری ہے۔

 /سیاہ فام آبادی کے خالف پائے جانے
والے نسلی تعصب کے خالف حکمت
عملی
تاکہ رشاکت دار وزارت کے اقدامات کے رجحان کو
موڑ کر اور قابل پیامئش اہداف ،جن کی عوامی
طور پر افشائی کی جائے گی ،رکھ کے مخصوص
شعبوں ،مثال بچوں کی بہبود ،تعلیم اور انصاف،
میں سیاہ فام آبادی کے خالف تعصب کو روکا جا
سکے۔

 /مقامی لوگوں پر مرکوز تعصب کے
خالف حکمت عملی

کمیونٹی کے ساتھ
اش رتاک

عوامی تعلیم و آگاہی

 /منسٹرز اینٹی ریس ازم کنسلٹیشن
گروپ

 /تیر بہ ہدف عوامی تعلیم و آگاہی کا
فروغ

تاکہ منصوبے کے نفاذ کے لیے نسلی تعصب کے
خالف اور اس شعبے کے متعلق خصوصی ماہ رانہ
مہارتوں کے حامل کمیونٹی رشاکت داروں اور
کاروباری منائندگان ،جو اس تجربے سے گزر چکے
ہیں ،کے ساتھ جاری بات چیت میں آسانیاں پیدا
کی جا سکیں۔

 /نسلی تعصب کے خالف کانفرنس

تاکہ علم کے تبادلے اور حکومت کے نسلی
تعصب کے خالف آالت ،حکمت عملیوں اور فرہم
ورکس کے تجزیے کے لیے تحقیق کاروں ،کمیونٹی
رشاکت داروں ،ماہرین اور پالیسیاں بنانے والوں کو
ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکے

تعصب کی کئی اقسام کے متعلق عوامی میں
آگاہی کو مزید گہ را کرنا ،بشمول سیاہ فاموں،
مقامی لوگوں اور یہودیوں کے خالف تعصب،
اسالموفوبیا اور نسلی تعصب کے شکار دیگر
گروہوں ،مثال سکھوں ،کے خالف تعصب پر توجہ۔
اس کام کے حصہ کے طور پ ر ،اسالموفوبیا کی
وجوحات اور اثر کو سمجھنے ،طلباء کے لیے
عوامی تعلیم کی تیاری اور اسالموفوبیا کے مطلع
کیے گئے واقعات کو جمع اور شائع کرنے کے
متعلق مزید جاننے کے لیے کمیونٹی تنظیموں کو
اس میں شامل کیا جائے گا۔

دوام کی صالحیت اور
احتساب
 /نسلی تعصب کے خالف قانون سازی:
تاکہ ایک مجوزہ قانون سازی کے ساتھ نسلی
تعصب کے خالف حکومت کے جاری عزم میں
آسانیاں پیدا کی جا سکیں ،جو ،منظور ہو جانے
کی صورت میں ،حکومت کو تنظیموں پر نسلوں
سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنے کے معیارات اور ایک
اینٹی ریس ازم امپیکٹ اسیسمنٹ فریم ورک کے
استعامل کو الزمی ق رار دینے کا اختیار دے گی۔
مجوزہ قانون سازی کئی سالوں پر مشتمل حکمت
عملی منصوبوں کے ذریعے نسلی تعصب کے
خالف اقدامات ،قابل پیامئش اہداف ،عوامی سطح
پر افشاء کرنے کے عمل اور کمیونٹی کے ساتھ
مشاورت کے اختیارات بھی دے گی.

 /پیش رفت کے بارے میں عوام کی
آگاہی:

تاکہ  A Better Way Forwardسے حاصل شدہ نتائج
ظاہر کیے جائیں اور سیکھے گئے اسباق شیرئ کیے
جا سکیں۔

جو مقامی لوگوں کو درپیش آنے والے نسلی
تعاصب کے خامتے کے لیے مقامی رشاکت داروں
کے اش رتاک کے ساتھ تیار کی جائے گی ،جس سے
حکومت کا مصالحت کا عزم ظاہر ہو گا۔

پالیسی ،تحقیق
اور نتیجہ
 /نسلوں کے بارے میں مختلف ذرائع
سے ڈیٹا کے حصول کا ایک فریم ورک
اور رہنامء ہدایات

حکومت اور متعلقہ اداروں کی جانب سے نسلی
بنیادوں کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنا ،اس کا
تجزیہ کرنا اور مختلف نسلوں کے بارے میں
مختلف ذرائع سے عوامی سطح پر افشاء کرنے کے
عمل کو مضبوط کرنا اور معیاری بنانا۔

 /نسلی تعصب کے خالف اث رات کے
تجزیہ کا فریم ورک تیار کرنا

تاکہ اس چیز کا جائزہ لے ک ر ،کہ مقامی اور
تعصب کے شکار مختلف گروہ حکومت اور اداروں
کی جانب سے ضمنی پروگ راموں اور پالیسیوں
سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں ،الشعوری طور پر
موجود تعصب کی فعال طور پر پیش بینی اور
خامتہ کیا جا سکے۔

 /نسلی تعصب کے خالف اونٹیریو
پبلک رسوس( )OPSکی حکمت عملی

تاکہ نظام میں موجود نسلی تعصب کے خالف
مالزمین میں آگاہی پیدا کی جا سکے اور اس طرح
کے وسائل ،طریقے اور اہداف وضح کیے جا سکیں
جن کی مدد سے او پی ایس ( )OPSمیں موجود
نسلی تعصب کا قلع قمع کیا جا سکے۔

A BETTER WAY
 FORWARDاونٹاریو کے  3سال پر مشتمل
نسلی تعصب کے خالف
حکمت عملی

 :A B E T T E R WAY F ORWA RDاونٹا ر یو کے  3سا ل پر مشتمل نسلی تعصب کے خالف حکمت عملی
منصو بے کی قیا د ت اونٹا ر یو کی ا ینٹی ر یس ا زم ڈ ا ئر یکٹوریٹ کرے گی۔
مز ید معلوما ت کے لیے ،مالحظہ فرما ئیں:
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 :A BE T T ER WAY FORWARDاونٹار یو کے  3سال پر مشتمل نسلی تعصب کے خالف
حکمت عملی منصو بے کا ہدف حکومتی پالیسیوں ،فیصلوں اور پروگراموں میں نسلی
تعصب کا خامتہ ہے ،تاکہ ہر کوئی اپنی منفرد توانائیوں کو استعامل میں ال سکے اور
معارشے میں پوری طرح شمولیت کرنے کے قابل ہو۔.
نسلی تعصب – جس میں سیاہ فاموں کے خالف تعصب ،مقامی لوگوں کے خالف تعصب ،اسالموفوبیا اور تعصب کا
شکار دیگر کمیونٹوں کو درپیش آنے واال تعصب – ہامرے معارشے کی روزمرہ کی زندگیوں اور ان اداروں میں اندر
تک موجود ہے ،جن پر ہم اہم عوامی خدمات کے لیے انحصار کرتے ہیں۔ یہ مراعات یافتہ اور پسامندہ لوگوں کے
درمیان مزید فاصلے پیدا کرتا ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے اور ہمیں نسلی مساوات کو بڑھانے کے لیے اپنے کام کرنے کے
طریقوں کو تبدیل کرنے اور رکاوٹوں کو توڑنے کی رضورت ہے۔.
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