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Orientation to Ontario

Расові категорії базуються на відмінностях, 
специфічних рисах і атрибутах, які суспільство 
вирішило підкреслити. Крім фізичних рис, 
особливості людей, які зазвичай 
використовуються для приписування расової 
ідентичності, включають в себе акцент або 
манеру 

Расова дискримінація – це будь-яке відмінне 
ставлення, поведінка або дія, навмисна чи ні, 
заснована на расі людини, яка має ефект 
тягаря, який тисне на окрему особу або групу, 
а не на всіх людей, або яка унеможливлює або 
обмежує доступ до благ, доступних іншим 
членам суспільства. 

Повсякденний досвід расизму
Приклади повсякденного досвіду расизму 
можуть включати наступне:

• Мова: працюючи з клієнтами, які є 
афро-канадцями, продавець 
використовує недружній, саркастичний 
тон, або демонструє небажання 
спілкуватися.

• Погляди: після подій 11 вересня на 
мусульманську канадську родину 
дивляться з презирством. 

• Вчинки: коли канадець китайського 
походження сідає в автобус, пасажири 
звільняють сусіднє сидіння.

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…

Обговорюючи расизм, необхідно 
враховувати незаслужені привілеї, блага, 
переваги, доступ та /або можливості, які 
існують для членів домінуючої групи в 
суспільстві або в даному контексті. Це 
поняття часто називають «білим 
привілеєм».

АНТИРАСИЗМ

Канада – це країна, заснована на 
колонізації та імміграції. Вона відома тим, 
що має одну з найрізноманітніших 
популяцій у світі. Ця мозаїка людей і 
культур створює унікальні виклики для 
людських відносин, що постійно 
розвиваються. 

Расова дискримінація та расизм 
зберігаються в Онтаріо та в Канаді. Цей 
факт слід визнати як відправну точку для 
ефективної боротьби з расизмом та 
расовою дискримінацією.

Расизм

Расизм — це ідеологія, яка прямо чи 
опосередковано стверджує, що одна група 
за своєю суттю є вищою за інших. Часто це 
проявляється у негативних переконаннях, 
припущеннях та вчинках. Расизм пригнічує 
та підпорядковує людей через расові 
особливості та має глибокий вплив на 
соціальне, економічне, політичне та 
культурне життя. Він відіграє важливу роль 
у сприянні расовій дискримінації.

Расизм діє на багатьох рівнях: окремому 
або індивідуальному, інституційному або 
системному та суспільному. Це може бути 
очевидним в організаційних чи 
інституційних структурах і програмах, а 
також в індивідуальних моделях мислення 
чи поведінки.

Приписування расової ідентичності 

Приписування расової ідентичності – це 
«процес, за допомогою якого суспільства 
категоризують раси як такі, що мають 
реальні ознаки, які відрізняють людей та 
роблять їх нерівними у способи, які мають 
значення для економічного, політичного і 
соціального життя».
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Антирасизм

Расизм порушує права людини, принижує 
людську гідність і підриває демократію. Якщо 
ви не вживаєте заходів для боротьби з 
расизмом, ваша бездіяльність стає ознакою 
расизму.

Антирасизм полягає в тому, щоб робити 
проактивні кроки для боротьби з расовою 
нерівністю і протистояти нерівній динаміці 
сили між групами і структурами, які її 
підтримують. Вона передбачає послідовну 
оцінку структур, політики та програм, 
гарантуючи, що вони є справедливими та 
забезпечують рівні права для всіх.

Недостатньо бути нерасистом. Протилежністю 
нерасисту є антирасист.

Повідомляйте про расову дискримінацію

Якщо у вас виникли запитання, або вам 
потрібна підтримка, будь ласка, зв'яжіться з 
наступними організаціями:

• Якщо ви вважаєте, що зазнали расової 
дискримінації або домагань, будь ласка, 
зв'яжіться з Трибуналом з прав людини 
Онтаріо за адресою tribunalsontario.ca або 
за номером 1-866-598-0322

• Якщо вам потрібна юридична консультація, 
зверніться до Центру правової підтримки з 
питань прав людини за адресою hrlsc.on.ca 
або за номером 1-866-625-5179

• Для отримання інформації про політику та 
керівні принципи щодо расової 
дискримінації та інших питань прав 
людини в Онтаріо зв'яжіться з Комісією з 
прав людини Онтаріо за адресою 
ohrc.on.ca

Якщо ви стали жертвою злочину:

• Відвідайте каталог служб для жертв 
злочинів за адресою ovss.findhelp.ca

• Зателефонуйте на лінію підтримки 
жертв злочинів за номером
1-888-579-2888 або 416-314-2447 у
2-Великому Торонто, щоб поговорити з 
консультантом, який може надати вам 
інформацію та направлення для 
отримання відповідних послуг.

Щоб повідомити про злочин на ґрунті 
ненависті, зателефонуйте до місцевих 
органів поліції.

Канадська хартія прав і свобод

Хартія захищає право на рівний захист і рівну 
вигоду від закону без дискримінації за 
ознакою раси, національного або етнічного 
походження, кольору шкіри, релігії, статі, 
віку, розумової або фізичної інвалідності. 
Дізнайтеся про Хартію у Міністерстві юстиції: 
justice.gc.ca або findlink.at/constiacts 

Кодекс прав людини Онтаріо

Кожна людина в Онтаріо має право бути 
вільною від расової дискримінації та утисків 
у соціальних сферах зайнятості, послуг, 
товарів, об'єктів, житла, контрактів та 
членства в торгових та професійних 
асоціаціях. Кодексом передбачено, що раса 
є забороненою підставою дискримінації, і 
раса продовжує залишатися важливою 
темою при обговоренні расизму та расової 
дискримінації.
Дізнайтеся більше про права людини в 
Онтаріо на сайті Комісії з прав людини 
Онтаріо за адресою ohrc.on.ca

РЕСУРСИ:

• Ontario Human Rights
Commission: ohrc.on.ca/en/
racial-discrimination-race-and-
racism-fact-sheet

• The Canadian Charter of Rights
and Freedoms: justice.gc.ca

• Human Rights Legal Support
Centre: hrlsc.on.ca or
1-866-625-51

• Federal Anti-Racism Secretariat:
canada.ca/en/canadian-
heritage/campaigns/federal-
anti-racism-secretariat.html

• Canadian Heritage:
canada.ca/en/canadian-
heritage/campaigns/anti-racism-
engagement/resources.html

• Anti-Racism Directorate:
ontario.ca/page/anti-racism-
directorate

• How to be an antiracist by Ibram
X. Ken

ѿ

КЛЮЧОВІ ВИЗНАЧЕННЯ

Расист – це той, хто підтримує 
расистську політику своїми 
діями або бездіяльністю або 
висловлює расистську ідею.
Антирасист – це той, хто 
підтримує антирасистську 
політику своїми діями або 
висловлює антирасистську 
ідею.
Расизм – це шлюб 
расистської політики та 
расистських ідей, які 
породжують і нормалізують 
расову нерівність.

Антирасизм – це потужна 
сукупність антирасистської 
політики, яка призводить до 
расової рівності і ґрунтується 
на антирасистських ідеях.
Джерело: «Як бути 
антирасистом», Ібрам Кс. Кенді
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