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ضد نژادپرستی
 کانادا کشوری است که بر اساس استعمار و

 مهاجرت تأسیس شده است. این کشور به دلیل
 داشتن یکی از متنوع ترین جمعیت های جهان

 شناخته شده است.  این تنوع از افراد و فرهنگ
 ها چالش های منحصر به فرد و در حال تحول را

.

.
برای روابط انسانی ارائه می کند

تبعیض نژادی و نژادپرستی در انتاریو و کانادا
 این واقعیت باید به عنوان نقطه آغازین برای مقابله
.موثر با نژادپرستی و تبعیض نژادی شناخته شود

نژاد پرستی
 نژادپرستی ایدئولوژی ای است که به طور مستقیم

 یا غیر مستقیم ادعا می کند که یک گروه ذاتاً از
 گروه های دیگر برتر میباشد. تبعیض اکثر اوقات

 در باورها ، مفروضات و افعال منفی ظاهر می
 شود. این افراد نژاد پرست به دلیل ویژگی های

 نژادی ، به مردم ظلم می کنند و آنها را زیر دست

.

 می گیرند و تأثیر عمیقی بر زندگی اجتماعی،
 اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند و نقش مهمی در

تقویت تبعیض نژادی ایفا می کند
 نژادپرستی در سطوح مختلف مانند خاص یا فردی،
 نهادی یا سیستمی و اجتماعی دیده می شود. ممکن

 است در ساختارها و برنامه های سازمانی یا نهادی
 و همچنان در الگوهای فکری یا رفتاری فردی

.آشکار باشد
نژادپرستی

 نژادپرستی به فرایند گفته می شود که طی آن
 جوامع نژادها را به شکل واقعی ، متفاوت و نابرابر

 از نظر شیوه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی
اهمیت می دهند.

 طبقه بندی های نژادی بر اساس تفاوت ها ، ویژگی
 های خاص و ویژگی هایی است که جامعه برای

 تأکید بر آنها انتخاب کرده است. عالوه بر ویژگی
 های ظاهری ، ویژگی های افراد که معموالً

 نژادپرست می شوند عبارتند از: لهجه یا نحوه
 گفتار، نام، لباس و آراستگی، رژیم غذایی، عقیده

  ،

 و نحوه عبادت ، ترجیحات فراغت ، محل تولد و
شهروندی

آیا می دانستید؟
 در بحث نژادپرستی ، الزم است امتیازات ، فواید
مزایا ، دسترسی ویا فرصت هایی را که برای

 اعضای گروه غلب و متسلط در جامعه یا در یک
 زمینه معین وجود دارد ، به دست آورید. این

 نظریه بعض اوقات بنام "امتیاز سفید" نیز نامیده
می شود.

  تبعیض نژادی هرگونه فرق از لحاظ رفتار یا اقدام،
 چه عمدی یا غیرعمدی، بر اساس نژاد افراد  که

 بر فرد یا گروه تأثیر می گذارد و بر دیگران تحمیل
 نمی شود ویا دسترسی به فواید و مزایای موجود

 برای دیگران را میگیرد یا محدود می کند بنام
تبعیض نژادی یاد می شود.

تجربیات روزانه نژادپرستی
مثال هایی از تجربیات روزمره نژادپرستی ممکن 

است شامل موارد ذیل باشند:
 گفتاری: وقت برخورد با مشتریانی که کانادایی 

آفریقایی هستند ، یک فروشنده از لحن غیر 
دوستانه ، کوتاه یا طعنه آمیز استفاده می کند.
 نگاه ها: نگاه تحقیر آمیز به خانواده  مسلمان 

کانادایی پس از 11 سپتامبر.
 اقدامات: هنگامی که یک کانادایی چینی در بس 

می نشیند مسافران چوکی مقابل را تخلیه می 
کنند.

ضد نژادپرستی
 نژادپرستی حقوق بشر را نقض می کند ، کرامت
 انسانی را پایین می آورد و دموکراسی را از بین
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• 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

 می برد. اگر شما اقدامی برای مبارزه با نژادپرستی
 انجام ندهید، عدم تحرک شما نشانه نژادپرستی شما

.است

 ضد نژادپرستی برداشتن اقدامات پیشگیرانه میباشد
 که برای مبارزه با نابرابری نژادی و مقابله با

 پویایی قدرت نا برابر بین گروه ها و ساختارهایی
 است که آن را حفظ می کند. این شامل ارزیابی

 مداوم ساختارها ، خط مشی ها و برنامه ها است
 و اطمینان حاصل می کند که آنها عادالنه و برابر

.برای همه هستند

 نژادپرست نبودن کافی نیست بلکه باید ضد نژاد
پرستی باشیم

گزارش تبعیض نژادی

اگر سوالی دارید یا نیاز به همکاری دارید ، لطفاً با 
شماره زیر تماس بگیرید:  

 اگر فکر می کنید تبعیض یا آزار و اذیت 
نژادی را تجربه کرده اید ، لطفاً با ترابیونال 

و یا محکمه حقوق بشر انتاریو به آدرس 
tribunalsontario.ca یا -1-866-598

0322 تماس بگیرید.

 در صورت نیاز به مشوره حقوقی، با مرکز 
حمایت حقوقی حقوق بشر در hrlsc.on.ca یا 

5179-625-866-1 تماس بگیرید.

عبانم

 برای معلومات از پالیسی ها و دستورالعمل های 
تبعیض نژادی و سایر مسائل مربوط به حقوق 

بشر در انتاریو ، با کمیسیون حقوق بشر انتاریو 
در ohrc.on.ca تماس بگیرید.

اگر قربانی یک جرم وجنایت شده اید
 از فهرست خدمات قربانیان در 

ovss.findhelp.ca دیدن کنید.

 با شماره قربانیان تماس بگیرید  -1-888
2888-579 یا 2447-314-416 در 

منطقه تورنتو بزرگتر ، برای صحبت 
کردن با یک مشاور معلوماتی و راجع 

 Information and Referral(.کننده
)Counsellor

 برای گزارش جنایت نفرت، با مقامات پولیس محلی
.خود تماس بگیرید

 این منشور از حفظ حق و  امتیازات برابر از
 قانون بدون تبعیض بر اساس نژاد ، ملیت ، رنگ،

 مذهب، جنسیت، سن، یا ناتوانی ذهنی یا جسمی
 حمایت می کند. برای معلومات بیشتر در مورد

 یا justice.gc.ca  : به صفحه وزارت عدلیه
findlink.at/constiacts مراجعه نمائید

قانون یا کد حقوق بشر انتاریو
 هر فرد در انتاریو حق دارد از تبعیض نژادی
 و آزار و اذیت در ساحات اجتماعی وظیفوی،
 خدمات، اجناس، امکانات، مکان بودوباش ،

 قراردادها و عضویت در انجمن های تجاری و
 حرفه ای مصون باشد. نژادپرستی در قانون منع

 تبعیض ممنوع است و همچنان در بحث نژادپرستی
و تبعیض نژادی اهمیت دارد.

 برای آموزش بیشتر در مورد حقوق بشر در انتاریو
 ohrc.on.ca به کمیسیون حقوق بشر انتاریو به آدرس

ذیل مراجعه نمائید

تعاریف کلیدی
 نژادپرست - کسی که از
 سیاست نژاد پرستانه با

 اقدامات یا فعالیت خود یا
 بیان ایده نژاد پرستانه

حمایت می کند.
 ضد نژادپرستی - کسی که
 از طریق اقدامات خود از

 سیاست ضد تبعیض نژادی
 حمایت می کند یا ایده ای ضد

نژادپرستی را بیان می کند.
 نژادپرستی – یکجا سازی

 یا ازدواج دادن پالیسی های
 نژادپرستانه ونظریه های

 نژادپرستانه که باعث ایجاد

.
 و عادی سازی نابرابری

های نژادی می شود
 ضد نژادپرستی - سیاست

 های ضد نژاد پرستانه
 مجموعه ای قدرتمند که

 منجر به برابری نژادی می
 شود و با نظریات و ایده های

 ضد نژادپرستی اثبات می
شود.

 منبع: چگونه می توان یک
 ضد نژادپرستی بود توسط

Ibram X. Kendi
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