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Створення інклюзивних громад та 
боротьба з расизмом 
17 березня, 2023  

Уряд Альберти планує інвестувати 9.5 млн дол. у 
програму ґрантів для боротьби з расизмом та 
популяризації мультикультуралізму. 

Уряд Альберти відданий справі боротьби з расизмом і розбудови інклюзивних громад. 
Саме тому Міністерство торгівлі, імміграції та мультикультуралізму співпрацює з 
учасниками громадянського суспільства провінції, що активно займаються підтримкою 
та розвитком мультикультурних спільнот Альберти. 

Бюджет на 2023 рік передбачає виділення 8 млн дол. протягом трьох років на 
програму етнокультурних ґрантів, яка сприятиме міжкультурному взаєморозумінню та 
розвитку мультикультуралізму. Крім того, уряд Альберти виділить ще 1,5 млн дол. 
протягом трьох років на підтримку «Програми ґрантів для популяризації 
мультикультуралізму та боротьби з расизмом» (Multiculturalism and Anti-Racism Grant 
Program, MARG). 

«Для нас критично важливо підтримувати зусилля, спрямовані на боротьбу з 
расизмом і сприяння міжкультурному взаєморозумінню. Бюджет на 2023 рік 
передбачатиме фінансування мультикультурних та антирасистських ініціатив. Уряд 
Альберти продовжуватиме шукати нові шляхи для того, щоб зробити громади 
безпечнішими для всіх».  

Раджан Соні, міністр торгівлі, імміграції та мультикультуралізму 

Ґранти для популяризації мультикультуралізму та боротьби з расизмом 
присуджуються некомерційним організаціям Альберти за антирасистські ініціативи та 
проєкти, які сприяють підвищенню інклюзивності та взаємоповаги. Ґранти можуть бути 
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спрямовані на підтримку культурних заходів, фестивалів, майстер-класів і навчальних 
тренінгів. Подавати заявки на отримання ґрантів можуть будь-які некомерційні 
організації, які бажають розповісти більше про свою культуру. Корінні народи, інуїти та 
метиси, мультикультурні та релігійні групи мають право на отримання до 30000 дол. 

Нові етнокультурні ґранти забезпечать фінансування різноманітних мультикультурних 
груп. Ці ґранти сприятимуть поглибленню міжкультурних та міжконфесійних зв’язків, 
допомагаючи етнокультурним групам подолати расизм і надаючи жителям Альберти 
можливість глибше познайомитися з культурою корінних народів. 

MARG і нова програма етнокультурних ґрантів доповнюють існуючі урядові ініціативи, 
зокрема «План дій Альберти по боротьбі з расизмом» (Alberta’s Anti-Racism Action 
Plan). 

Бюджет на 2023 рік гарантує майбутнє Альберти через трансформацію системи 
охорони здоров’я відповідно до потреб людей, надання допомоги жителям Альберти 
на фоні підвищення вартості життя, підтримку безпеки наших громад і розвиток 
економіки шляхом збільшення робочих місць, надання якісної освіти та безперервної 
диверсифікації. 

Додаткова інформація 

• Ґранти для популяризації мультикультуралізму та боротьби з расизмом 
• План дій Альберти по боротьбі з расизмом 

Мультимедіа 

• Переглянути пресконференцію 

 
 

Зв'язок зі ЗМІ 
Ґарретт Колер  

780-554-5777 
прессекретар, Міністерство торгівлі, імміграції та мультикультуралізму 

https://www.alberta.ca/multiculturalism-and-anti-racism-grant.aspx
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUl89S_UIkVQ&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cd32e272557e243453c1f08db2728b103%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638146827931748680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9nYnyn52PXKOBFrroV2O9mt%2F9OfAbZE4Z%2FIz6O82nzM%3D&reserved=0
mailto:garrett.koehler@gov.ab.ca
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