
 
 
 

 

Xếp loại: Công chúng 

Thông cáo báo chí 
 

Lộ trình mới chống kỳ thị chủng tộc 

18 tháng Bảy, 2022  

Một kế hoạch hành động mới có ý nghĩa nhằm giải quyết nạn 
kỳ thị chủng tộc để sẽ giúp xây dựng một tỉnh bang chào đón 
và bao gồm mọi người hơn cho tất cả người dân Alberta. 

Kế hoạch Hành Động Chống Kỳ Thị Chủng Tộc của Alberta đưa ra quyết tâm của chính phủ 

Alberta trong vai trò lãnh đạo giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc. Kế hoạch sẽ vạch ra các hành 

động giúp giáo dục người dân Alberta về giá trị của sự đa dạng, tháo bỏ các rào cản có tính hệ 

thống trong việc tiếp cận các chương trình và dịch vụ của chính phủ, và bảo đảm người dân 

Alberta được tiếp cận bình đẳng thông tin, các nguồn trợ giúp, dịch vụ và cơ hội. 

“Trong thời gian ba năm vừa qua, chính phủ Alberta đã chứng minh thành tích xuất sắc giải 

quyết nạn kỳ thị chủng tộc, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để chấm dứt hẳn tất cả mọi hình 

thức kỳ thị chủng tộc, phân biệt đối xử và kỳ chị chủng tộc mang tính hệ thống. Kế hoạch hàng 

động này có mục tiêu làm lộ trình cho tỉnh bang chúng ta đối phó và thực hiện các bước để xóa 

bỏ sự kỳ thị chủng tộc nhằm bảo đảm Alberta là một nơi tự do, công bằng và thịnh vượng cho 

tất cả mọi người.” 

Kaycee Madu, Bộ trưởng Lao Động và Di Trú  

Như một phần của kế hoạch, chính phủ Alberta sẽ thực hiện các bước để bảo vệ các nhóm 

người dễ bị tổn thương khỏi lòng thù hận và sự phân biệt đối xử, và nâng cao năng lực cộng 

đồng nhằm thức đẩy sự bao gồm xã hội, sự đa dạng, đa văn hóa và tạo sự gắn kết xã hội. 

Các hành động này xây dựng dựa trên các đề nghị nhận được từ Hội Đồng Cố Vấn Chống Kỳ 

Thị Chủng Tộc của Alberta và ý kiến phản hồi từ các nhóm cộng đồng trong toàn Alberta để 

giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc. 

“Tôi muốn cám ơn Hội Đồng Cố Vấn Chống Kỳ Thị Chủng Tộc của Alberta và các nhóm cộng 

đồng, những người cố vấn cho sự tiếp tục quyết tâm của họ chống nạn kỳ thị chủng tộc. Những 

người thuộc các sắc tộc và Thổ dân, cũng như tất cả dân chúng Alberta, đều quan trọng cho 

sự thịnh vượng của tỉnh bang, và thông qua những hành động này, chúng ta có thể làm việc 

chung với nhau để giúp nâng cao năng lực dân chúng và ca tụng những thành tựu của họ.” 
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Muhammad Yaseen, Phụ tá Bộ trưởng Di Trú và Đa Văn Hóa  

Các hành động vạch ra trong kế hoạch được nhóm theo năm chủ đề, nêu bật các lĩnh vực bao 

quát chính phủ Alberta có kế hoạch thực hiện sự tiến bộ hướng đến  việc xây dựng một xã hội 

bình đẳng và bao gồm tất cả mọi người hơn. Các chủ đề này bao gồm: giáo dục công chúng và 

nâng cao ý thức văn hóa; chính phủ hoạt động như chất xúc tác để cải thiện hệ thống; nâng 

cao năng lực cộng đồng; đáp ứng với các sự cố về thù hận và tội ác; và dữ liệu cũng như đo 

lường. 

Để bảo đảm các hành động của chính phủ đạt hiệu quả, kế hoạch bao gồm các bước để đo 

lường sự tiến bộ. Chính phủ Alberta sẽ tiếp tục nhận sự góp ý từ Hội Đồng Cố Vấn Chống Kỳ 

Thị Chủng Tộc và làm việc sát với các cộng đồng sắc tộc và thổ dân để hiểu rõ hơn các thử 

thách mang tính hệ thống và làm thế nào có thể giải quyết chúng trong tương lai. 

Các số liệu ngắn gọn 

• Hội Đồng Cố Vấn Chống Kỳ Thị Chủng Tộc của Alberta đã được thành lập để cố vấn 

chính phủ Alberta cho các nỗ lực chiến đấu chống nạn kỳ thị chủng tộc và thúc đẩy 

các cộng đồng trong việc bao gồm và chấp nhận tất cả mọi người hơn trong toàn 

Alberta. 

• Chính phủ Alberta đã bắt đầu thực hiện một số các sáng kiến chống kỳ thị chủng tộc, 

bao gồm:  

o lập một sự liên lạc chống tội ác thù hằn và một Đơn vị đặc trách Phối hợp 

Chống Tội Ác Vì Sự Thù Hằn 

o chính thức công nhận việc giữ gìn gìn trị an của thổ dân theo Luật Trị An 

(Police Act) 

o cấm hình thức điều tra người bản xứ hay người da màu thuần túy chỉ vì nghi 

ngờ mà không có bằng chứng phạm pháp (carding) 

o giới thiệu Chương trình Hạ tầng Cơ sở An Ninh Alberta 

o ban hành Luật Phương Thức Đăng Ký Công Bằng (Fair Registrations Practices 

Act) và lập Văn phòng đặc trách Công Bằng cho Nhười Mới Đến (Fairness for 

Newcomers Office) để giúp người dân Alberta mới đến trong việc xin công 

nhận năng lực chuyên môn của họ 

o lập một chính sách truyền thông bao gồm tất cả mội người cho chính phủ 

Thông tin có liên quan 

• Kế Hoạch Hành Động Chống Kỳ Thị Chủng Tộc của Alberta 

• Hội Đồng Cố Vấn Chống Kỳ Thị Chủng Tộc của Albertal 

 

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

