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 نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے نیا روڈ میپ

   2022جوالئی،  18

نسل پرستی کے سدباب کے لیے معنی خیز کاروائی کرنے کے لیے نیا پالن البرٹا کے تمام شہریوں کے لیے خوش آئند اور باہمی  

 شمولیت کا حامل صوبہ بننے میں مددگار ہو گا۔

انسداد نسل پرستی کا عملی منصوبہ البرٹا کی حکومت کی جانب سے نسل پرستی کا سدباب کرنے کے لیے سرکردہ کردار ادا  البرٹا کا 

کرنے کے عزم کا اظہار ہے۔ یہ منصوبہ ان کارروائیوں کا خالصہ بیان کرتا ہے جو تنوع کی قدر کے بارے میں البرٹا کے شہریوں کی 

ز تک رسائی میں نظام سے متعلقہ رکاوٹوں کو ہٹانے، اور یہ یقینی بنانے میں مدد دے گا کہ البرٹا  تربیت، حکومتی پروگرامز اور سروس

 کے شہریوں کو معلومات، وسائل، سروسز اور مواقع تک مساوی رسائی حاصل ہے۔

ے، لیکن یہاں نسل سابقہ تین سالوں کے دوران، البرٹا کی حکومت نسل پرستی سے نمٹنے کا ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ دکھا چکی ہ"

پرستی، امتیازی سلوک اور نظام سے متعلقہ نسل پرستی کی تمام شکلوں کے خاتمے کے سلسلے میں مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت 

ہے۔ یہ عملی منصوبہ ہمارے صوبے کی جانب سے البرٹا کو آزاد، منصفانہ اور خوشحال جگہ کے طور پر یقینی بنانے کے ضمن میں 

 " اتمے کے لیے مقابلہ کرنے اور اقدامات اٹھانے کے لیے ایک روڈ میپ کے طور پر کام کرتا ہے۔نسل پرستی کے خ

 (، وزیر برائے مزدور اور تارکین وطن Kaycee Maduکیسئی مادو )

پالن کے حصے کے طور پر، البرٹا کی حکومت زد پذیر گروہوں کو نفرت اور امتیازی سلوک سے تحفظ دینے، اور سماجی شمولیت،  

 تنوع اور کثیر ثقافتی فروغ دینے کے ضمن میں بااختیار بنانے اور سماجی ربط کو پروان چڑھانے کے لیے اقدامات کرے گی۔

یہ عملی کارروائیاں البرٹا انسداد نسل پرستی کی مشاورتی کونسل کی جانب سے موصول کردہ سفارشات اور البرٹا بھر میں نسل پرستی 

 میونٹی گروپس کے تاثرات کی بنیاد پر تشکیل دی گئی ہیں۔ کے سدباب کے لیے مصروف عمل ک

میں البرٹا کی انسداد نسل پرستی کی مشاورتی کونسل اور نسل پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے جاری وابستگی کے لیے مشورہ فراہم "

ی اور مقامی افراد ہمارے صوبے کی  کرنے والے کمیونٹی گروپس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ البرٹا کے تمام شہریوں کی طرح، نسل

ترقی کے لیے اہم ہیں، اور ان کارروائیوں کے ذریعے، ہم انہیں بااختیار بنانے اور ان کے کارناموں کو منانے میں مدد کے لیے اکٹھے  

 "مل کر کام کر سکتے ہیں۔

 (، ایسوسی ایٹ وزیر برائے امیگریشن اور کثیر الثقافت Muhammad Yaseenمحمد یاسین ) 

اس منصوبہ میں بیان کردہ کارروائیاں پانچ تھیمز کے تحت گروپ کردہ ہیں، جو ان وسیع شعبوں کو نمایاں کرتی ہیں جہاں البرٹا کی  

حکومت مزید مساوی اور باہمی ربط کی حامل سوسائٹی کی تشکیل کی جانب پیش رفت کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ان تھیمز میں شامل 

ثقافتی آگہی؛ سسٹم میں اصالح کاریوں کے لیے حکومت بطور عامل؛ کمیونٹیز کو بااختیار بنانا؛ نفرت اور جرائم ہیں: عوامی تعلیم اور 

 کے واقعات کا ردعمل دینا؛ اور ڈیٹا اور پیمائش۔ 

ہیں۔  حکومتی کارروائیوں کی اثر پذیری کو یقینی بنانے کے لیے، منصوبے میں پیش رفت کی پیمائش کے لیے مراحل شامل کیے گئے

البرٹا کی حکومت انسداد نسل پرستی کی مشاورتی کونسل کی جانب سے ان پٹ موصول کرنا جاری رکھے گی اور نظام میں درپیش  
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مشکالت کو بہتر طور پر سمجھنے اور مستقبل میں ان کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے نسلی اور مقامی کمیونیٹیز کے  

 ساتھ مل کر کام کرے گی۔ 

 فوری حقائق 

البرٹا انسداد نسل پرستی کی مشاورتی کونسل، نسل پرستی کے خالف مزاحمت اور البرٹا بھر میں زائد شمولیت اور قبول کرنے  •

والی کمیونٹیز کو فروغ دینے کے لیے کوششوں کے ضمن میں البرٹا کی حکومت کو مشورہ فراہم کرنے کے لیے تشکیل دی 

 گئی تھی۔ 

 تعدد انسداد نسل پرستی کے اختراعی کاموں پر کام کا آغاز کر دیا، بشمول: البرٹا کی حکومت نے م •

o  نفرت انگیزی کے جرم کے حوالے سے معاونت اور نفرت انگیزی کے جرائم کے لیے کوآرڈینیشن یونٹ کی تشکیل 

o پولیس ایکٹ ( کے تحت باضابطہ طور پر تسلیم شدہ فرسٹ نیشنزFirst Nations پولیسنگ ) 

o کی ممانعت  کارڈنگ کے عمل 

o  البرٹا سیکورٹی انفراسٹرکچر پروگرام کا آغاز 

o کی نفاذ کاری اور البرٹا کے نئے شہریوں کو ان کی کوالیفیکیشن کے تسلیم    منصفانہ رجسٹریشنز پریکٹسز ایکٹ

 کروانے میں مدد کے لیے شفافیت کا آفس برائے نووارد کی تشکیل کاری 

o  پالیسی کی تشکیل کاری حکومت کے لیے باہمی ربط کی حامل مواصالتی 

 متعلقہ معلومات

 البرٹا کا انسداد نسل پرستی کا ایکشن پالن •

 البرٹا انسداد نسل پرستی کی مشاورتی کونسل  •

 

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

