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Залучення мешканців Альберти до 
боротьби з расизмом 
22 вересня, 2022 Медіа-запити 

Мешканці Альберти можуть допомогти урядові 
визначити адекватні заходи для боротьби з 
расизмом та перетворення провінції на більш 
інклюзивну.  

Оскільки населення Альберти продовжує зростати та ставати все більш 
різноманітним, уряд зобов’язаний брати до уваги досвід усіх мешканців 
провінції, зокрема, представників расових меншин, корінних народів та всіх тих, 
хто може зіштовхнутися з системними перешкодами. 

«Я пишаюся безупинною боротьбою з расизмом у будь-яких його проявах у 
нашій провінції. Завдяки постійній співпраці з громадами та групами людей, що 
стали жертвами расизму, ми зробимо Альберту безпечним місцем для усіх, хто 
називає її своїм домом. Ми запрошуємо альбертійців усіх соціальних верств 
висловити свою думку про те, як ще ефективніше та дієвіше підтримати тих, 
хто зазнав расизму чи дискримінації у нашій провінції. 

Мухамед Ясін, заступник міністра з питань імміграції та 
мультикультуралізму 

Усіх мешканців Альберти запрошують пройти онлайн-опитування до 21 жовтня. 
Вони можуть поділитися своєю думкою щодо того, наскільки поширеним є 
расизм у нашій провінції та яких ще заходів може вжити уряд для його 
подолання.  

Залучення громадськості відбуватиметься відповідно до нещодавно 
прийнятого Альбертою «Плану заходів для подолання расизму». Цей план є 

https://your.alberta.ca/anti-racism/survey_tools/survey
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
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своєрідною дорожньою картою, яка підтверджує відданість уряду ідеї 
культурного різноманіття і має на меті усунути системні перешкоди та 
забезпечити рівний доступ усіх мешканців Альберти до урядових програм, 
інформації та послуг. У розробці цього плану важливу роль відіграла 
консультаційна рада з питань запобігання расизму Альберти. 

Подання заяви на отримання ґранту для 
проведення громадських консультацій 

Для того, щоб надати мешканцям Альберти більше можливостей для обміну 
думками, урядом передбачено виділення коштів для етнічних, релігійних, 
культурних та общинних організацій, а також для громад корінних народів (First 
Nations, Metis) на проведення консультацій з метою обговорення проблем 
расизму та боротьби з ним. Загалом виділено біля 40 ґрантів на загальну суму 
майже $2500. Організації повинні подати заяви на отримання ґрантів до 21 
жовтня. 

Організації зобов’язані провести консультації до 16 грудня. Всі довідкові 
матеріали будуть надані урядом. До участі у програмі запрошуються як великі, 
так і малі організації з усієї Альберти, щоб якомога більше мешканців провінції 
змогли висловити свою думку. Більше інформації на alberta.ca. 

Залучення корінних народів 

Уряд Альберти прагне історичної правди та примирення з корінними народами. 
Тому, зі свого боку, ми дослуховуємося до потреб корінного населення 
Альберти та співпрацюємо з ним для побудови кращого спільного майбутнього. 

Уряд запрошує до зустрічі вождів племен-підписантів Договорів 6, 7 та 8, а 
також лідерів громад метисів, Національної ради метисів Альберти та 
Федерації метисів Альберти для обговорення поглядів представників корінних 
народів на проблему расизму. Корінне населення також запрошується до участі 
в онлайн-опитуванні, а організації та культурні центри корінних народів (First 
Nations, Metis) мають право на отримання ґрантів для організації консультацій у 
своїх громадах.  

Консультації з іншими лідерами думок 
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Для отримання цілісної картини буде організовано додаткові консультації за 
участю спеціально запрошених осіб і організацій та заступника міністра з 
питань імміграції та мультикультуралізму. Такі консультації пройдуть в 
Едмонтоні, Калґарі, Ред-Дірі, Летбриджі, Медсин-Хеті, Форт-МакМаррі, Ґранде-
Прейрі та Бруксі. 

Довідка 

• Відповідно до останнього перепису населення з 3978145 мешканців 
Альберти 21,2% (845220) становлять іммігранти, 23% (933165) – 
видимі меншини і 6,5% (258,640) – корінні народи. 

• Темою як консультацій, так і онлайн-опитування є заходи, яких 
необхідно вжити уряду для боротьби з расизмом, та способи 
залучення громад і мешканців Альберти до антирасистських ініціатив. 
Онлайн-опитування також містить запитання для збору даних щодо 
расової належності. 

• Уряд Альберти розпочав роботу над кількома антирасистськими 
ініціативами. Це, зокрема:  

o Встановлення порядку реагування на злочини на ґрунті 
ненависті та створення для цього спеціального координаційного 
підрозділу. 

o Офіційне визнання правоохоронної діяльності та забезпечення 
правопорядку в місцях компактного проживання представників 
First Nations відповідно до «Закону про поліцію». 

o Заборона безпідставної зупинки та перевірки представниками 
правоохоронних органів. 

o Затвердження «Програми інфраструктури безпеки Альберти». 
o Введення в дію «Закону про прозору процедуру реєстрації» 

(Fair Registrations Practices Act) та створення організації 
«Fairness for Newcomers Office» для допомоги новим жителям 
Альберти з визнанням їхніх кваліфікацій. 

o Розробка інклюзивної комунікаційної політики уряду. 

Додаткова інформація 

• Участь у боротьбі з расизмом 
• Заходи боротьби з расизмом 

https://www.alberta.ca/anti-racism-engagement.aspx
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
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• Сторінка для подання заяви на отримання ґранту  
• План заходів для подолання расизму в Альберті 

 

https://www.alberta.ca/anti-racism-community-engagement-grant.aspx
https://open.alberta.ca/publications/albertas-anti-racism-action-plan
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