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Пресреліз 
 

Нова «дорожня карта» боротьби з расизмом 

18 липня 2022 року  

Новий план змістовних кроків у боротьбі з расизмом 
допоможе побудувати для всіх жителів провінції Альберта 
суспільство, у якому панують прийняття й інклюзивність. 

План дій провінції Альберта проти расизму окреслює прагнення уряду Альберти 

відігравати важливу роль у боротьбі з расизмом. Цей план охоплює дії, які допоможуть 

надати жителям Альберти інформацію про цінність різноманітності, прибрати системні 

перешкоди доступу до урядових програм та послуг, забезпечити рівність доступу всіх 

жителів Альберти до інформації, ресурсів, послуг та можливостей. 

«За останні три роки уряд Альберти показав стійкі результати боротьби з расизмом, але 

для того, щоб зупинити всі форми расизму, дискримінації та системного расизму раз і на 

завжди, потрібно ще докласти багато зусиль. Цей план дій служить нашій провінції як 

«дорожня карта» протидії та викорінення расизму, щоб Альберта стала вільним, 

справедливим та процвітаючим місцем для кожного». 

Кейсі Маду (Kaycee Madu), Міністр з питань праці та імміграції 

Частиною цього плану є кроки уряду щодо захисту незахищених груп від ненависті та 

дискримінації, надання спільнотам змоги сприяти інклюзивності, різноманітності та 

мультикультурності й культивувати суспільну єдність. 

Ці дії засновані на рекомендаціях, отриманих від Консультативної ради Альберти з питань 

боротьби з расизмом та відгуках від громадськості по всій Альберті з приводу расизму. 

«Я хочу подякувати Консультативній раді Альберти з питань боротьби з расизмом та 

суспільним групам за надані поради та рішучість у боротьбі з расизмом. Особи, які 

належать до расових меншин та корінних народів, так само важливі для процвітання 

провінції, як і будь-який житель Альберти, і завдяки цим діям ми можемо допомогти цим 

людям відчути свою значущість і відзначити свої здобутки». 

Мухаммад Йасін (Muhammad Yaseen), Помічник міністра з питань імміграції та 

багатокультурності 
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Дії, викладені в плані, категоризовані по п'ятьом темам, які висвітлюють ті основні 

напрямки, в яких уряд Альберти планує просунутися з метою створення більш 

справедливого й інклюзивного суспільства. Серед цих тем ми можемо зазначити наступні: 

державна освіта та культурна обізнаність; уряд як каталізатор системних позитивних 

зрушень; розширення можливостей спільнот; реагування на інциденти та злочини, скоєні 

на ґрунті ненависті; дані та показники. 

План також містить кроки для оцінювання прогресу ефективності дій уряду. Уряд 

Альберти й надалі отримуватиме інформацію від Консультативної ради з питань боротьби 

з расизмом і тісно співпрацюватиме з особами, які належать до расових меншинств та 

корінних народів, щоб краще розуміти системні труднощі, з якими заштовхуються ці 

особи, а також знаходити способи розв'язання цих проблем у майбутньому. 

Стислі факти 

• Консультативна рада Альберти з питань боротьби з расизмом була заснована з 

метою надання консультацій уряду Альберти на фоні його зусиль по боротьбі з 

расизмом та просуванню по всій Альберті ідеї суспільства, у якому панують ідеї 

прийняття та інклюзивності. 

• Уряд Альберти почав працювати над низкою ініціатив, направлених на протидію 

расизму, а саме:  

o установлення взаємодії щодо злочинів, скоєних на ґрунті ненависті та 

створення координаційного підрозділу щодо злочинів, скоєних на ґрунті 

ненависті; 

o офіційне визнання поліції корінних народів згідно з Законом про поліцію 

(The Police Act); 

o заборона практики кардінгу; 

o впровадження Програми забезпечення інфраструктури безпеки Альберти; 

o прийняття Закону про практику справедливої реєстрації та створення 

Управління забезпечення справедливого поводження для новоприбулих, 

щоб допомогти новим жителям Альберти отримати визнання їхніх 

документів про освіту; 

o розробка закону інклюзивної взаємодії для уряду. 

Пов'язана інформація 

• План дій провінції Альберта проти расизму 

• Консультативна рада Альберти з питань боротьби з расизмом 

 

https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
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