
Cập nhật về Sáng kiến Cộng đồng 
Chống Phân biệt Chủng tộc

● Tổ chức các buổi họp mặt cộng đồng tập trung 
vào tiếng nói của các cộng đồng người da màu. 
Các buổi họp mặt này sẽ nhằm mục đích hàn gắn 
và xây dựng (lại) các mối quan hệ 

● Đối thoại trung thực về sự bất công mà các cộng 
đồng người da màu đã phải trải qua và hình dung 
ra các hệ thống thay thế

● Các hội nhóm (circles) do các bô lão và lãnh đạo 
cộng đồng dẫn dắt

● Các buổi họp mặt để tôn vinh những truyền thống 
văn hóa quan trọng 

● Cung cấp các cơ hội tập huấn cho các thành viên 
cộng đồng. Hoạt động tập huấn sẽ bao gồm các 
khái niệm chính, thúc đẩy việc lắng nghe có chiều 
sâu, tư duy phản biện và hành động.

1. Tập huấn về Chống 
Phân biệt Chủng tộc 
trong Cộng đồng

2. Các cuộc Đối thoại Cởi 
mở và Thường xuyên

Những việc chúng tôi đã làm cho đến nay
Vào năm 2016, Trung tâm Y tế Cộng đồng Tây Somerset (Somerset West Community Health Centre - 

SWCHC) đã xây dựng Chính sách Chống Phân biệt Chủng tộc và Chống Áp bức (Anti-Racism and 
Anti-Oppression Policy) mới. Cùng với cộng đồng, chúng tôi đã tìm hiểu cách làm cho chính sách này 
mang tính khả thi và thực tế ở cấp độ cộng đồng. Trong năm 2018-2019, chúng tôi đã tổ chức những 

buổi trao đổi tại cộng đồng dành cho các thành viên cộng đồng người da màu nhằm chia sẻ những 
trải nghiệm bị phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử của họ. Một bản báo cáo cuối cùng đã tóm tắt 

các buổi trao đổi này kèm theo các khuyến nghị.
Để tận dụng kết quả từ phần việc này, SWCHC đã nhận được tài trợ từ United Way East Ontario để 
phát triển một kế hoạch chống phân biệt chủng tộc dưới sự chỉ đạo của cộng đồng. Công việc này 

đã diễn ra trong năm 2019-2020.

Chúng tôi muốn thực hiện những điều gì
Kế hoạch chống phân biệt chủng tộc này cung cấp một tầm nhìn để định hướng cho những công 
việc trong tương lai. Nó thể hiện những phản hồi của người tham gia về các bước tiếp theo mà 

SWCHC và các đối tác có thể thực hiện.



Để tham gia cùng chúng tôi hoặc để biết thêm thông tin về công việc chống phân biệt chủng 
tộc của chúng tôi, hãy truy cập www.swchc.on.ca/programs/anti-racism-community-initiative, 

email info@swchc.on.ca, hoặc gọi số 613-238-8210.

● Tạo không gian vật lý trong khuôn viên SWCHC để 
chữa lành tổn thương tâm lý do phân biệt chủng tộc. 
Các thành viên của cộng đồng người da màu sẽ dẫn 
dắt việc thiết kế và sử dụng không gian này

● Thu thập, biên soạn và chia sẻ các tài liệu về những 
trải nghiệm của các nhóm người da màu và các 
khái niệm chính về đồng minh thiết yếu và tận tâm

● Thu hút người da trắng tham gia các buổi trao đổi 
thường xuyên để xây dựng sự hiểu biết và những 
hành động có ý nghĩa vì công bằng chủng tộc

● Kêu gọi các nhà lãnh đạo cộng đồng là người da 
trắng đóng vai trò tích cực trong hoạt động chống 
phân biệt chủng tộc

● Khám phá các chương trình ‘cho thanh thiếu niên 
bởi thanh thiếu niên’ (‘for youth by youth’) dành cho 
thanh thiếu niên người da màu. 

● Làm việc với học sinh/sinh viên khi xảy ra phân biệt 
chủng tộc, đặc biệt là xung quanh việc đình chỉ và 
khống chế bằng lực lượng cảnh sát

● Phân biệt chủng tộc là một vấn đề mang tính hệ 
thống đã bám sâu trong các cấu trúc và thể chế 
xã hội của chúng ta. Kế hoạch chống phân biệt 
chủng tộc này ưu tiên các nỗ lực vận động cho 
các vấn đề sau:

-  ài trợ cho các dịch vụ xã hội phù hợp về mặt văn 
hóa, các hỗ trợ về sức khỏe tâm thần cho các 
cộng đồng đa dạng, các sáng kiến chống phân 
biệt chủng tộc và các chương trình dành cho 
thanh thiếu niên người da màu.

-  Phân biệt chủng tộc trong hệ thống trường học
-  Nhà ở an toàn, đầy đủ và giá cả phải chăng kết 

hợp chống phân biệt chủng tộc vào các chiến 
lược nhà ở giá cả phải chăng

-  Bảo đảm thu nhập với việc đảm bảo thu nhập tối 
thiểu là $2000 một tháng

-  Các chiến lược an ninh lương thực với lăng kính 
chống phân biệt chủng tộc cho phép mọi người 
được tiếp cận với thực phẩm tươi ngon, giá cả 
phải chăng và phù hợp với văn hóa

-  Các mô hình thay thế về ứng phó đảm bảo an 
toàn cho cộng đồng với trọng tâm là can thiệp 
vào sức khỏe tâm thần mà không dùng đến lực 
lượng cảnh sát

3. Chữa lành Tổn thương Tâm 
lý do Phân biệt Chủng tộc

5. Nền tảng dành cho Thanh 
thiếu niên Người da màu trong 
Trường học và Cộng đồng

4. Người da trắng Thúc đẩy 
Công bằng Chủng tộc

6. Vận động cho Thay đổi 
Hệ thống 

Kế hoạch tiếp theo
Cùng với cộng đồng, SWCHC sẽ xây dựng một kế hoạch làm việc cho năm 2021 để tiến hành các 
khuyến nghị này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các buổi trò chuyện cộng đồng về chống phân biệt 

chủng tộc dành cho các thành viên cộng đồng.


