
የህብረተሰብ ተሳትፎ 
እንደ የካልጋሪ ፖሊስ የጸረ ዘረኝነት ስትራቴጂክ ፍኖተ ካርታ ክፍል በከተማችን ውስጥ በነባር ህዝቦች፣ በጥቁሮችና በተለያዩ
ዘሮች ላይ የሚስተዋሉትን በገሃድ የማይታዩ (ሲስተማቲክ የሆኑ) የዘረኝነት እሳቤዎችን መከላከል በሚያስችልበት ሁኔታ ላይ ምክረ
ሃሳቦችን ለማሰባሰብ አቅደናል። 
. 
ቀጥተኛ የችግሩ ተጠቂዎችን በጉዳዩ ላይ ያላቸውን አስተያየት ከመሰብሰብ ጀምሮ የፖሊስ አባላትንም በማወያየት በቀጣይ 
ጠንካራ የመፍትሄ ሃሳቦችን በስትራቴጂክ ሮድማፑ ለማካተት ታቅዷል። 

ይህ ህብረተሰብን የማሳተፍ ሂደት ከነባር ህዝቦች ጋር የተገናኘ ስራ የሚሰሩ አካላትን፣ የጸረ ዘረኝነት የትግበራ ኮሚቴን፣ 
የጸረ ዘረኝነት አድቫይዘሪ ቦርድ/ሰርክልን፣ ማህበራትን፣ የበላይ አመራር አካላትንና የካልጋሪ ፖሊስ ኮሚሽንን የሚያካትት 
ይሆናል። 

እንደዚህ ፕሮጀክት አካል ከዚህ በፊት በነበሩት ውይይቶች ላይ በመመስረት እርስዎም ማንኛውም የካልጋሪ ነዋሪ ደህንነቱ 
በሚጠበቅበት ሁኔታ ላይ ያልዎትን ራእይ፣ ልምድና ሃሳብ እንዲያጋሩን እንፈልጋለን። እነዚህ ሃሳቦች በገሃድ የማይታዩ 
(ሲስተማቲክ የሆኑ) የዘረኝነት እሳቤዎችን ለማስቀረት የምናደረገውን ተግባራዊ እርምጃ በእጅጉ ይደግፋሉ፡፡ 

ፀረ-ዘረኝነት ምንድነው? 

ፀረ-ዘረኝነት ማለት፡ ዘረኝነትን በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ኑሮ መስክ ለውጦች እንዲመጡ ትርጉም ባለው መልኩ 
መታገል እና መደገፍ ማለት ነው ። ፀረዘረኝነት (ዘረኝነትን መቃወም) በግለሰብ ደረጃ አቋም የሚያዝበትና በተቋማትና 
በሲስተም ደረጃም ሊንጸባረቅ የሚገባወ ጉዳይ ነው። 

ይህን የሚያከናውነው ማነው? 

ስትራቴጂው ከሚከተሉት አካላት ጋር በቅንጅት ሊሰራ ይችላል 
• የካልጋሪ ፖሊስ የጸረ ዘረኝነት የትግበራ ኮሚቴ ቡድን 
• የውጭ አማካሪዎች፤ አክሽን ዲግኒቲ፣ ሃቢተስ ኮንሰልቲንግ ኮሌክቲቭ 

በተጨማሪም ይህን ስትራቴጂ ቅርጽ በማስያዝ ረገድ በርካታ ድርጅቶች፣ ግሩፖችና ግለሰቦችም እንደ ሁኔታው ተሳታፊ 
ሊሆኑ ይችላሉ። 
የተሳትፎ ሂደቱን ማን ሊመራው ይችላል? 
ካልጋሪ ፖሊስ ፕሮጀክቱን በገንዘብ የሚደግፍ ሲሆን አክሽን ዲግኒቲና ሃቢተስ ኮሌክቲቭ ከነባር ህዝቦች (ኢንዲጂኒየስ)፣ 
ክጥቁሮች፣ ከሌሎች የዘረኝነት ጥቃት ከሚደርስባቸው ህዝቦችና ከተለያዩ ግሩፖችና ድርጅቶች ጋር በመገናኘት የልምድና 
የሃሳብ ልውውጥ ያደርጋሉ። 
ከዚህም በተጨማሪ ከተለያዩ በጸረ ዘረኝነት ላይ ከሚሰሩ ድርጅቶች ጋርና ከነባር ህዝቦችና የዘረኝነት ተጠቂ ከሆኑ 
የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ከሚሰሩ ድርጅቶች ጋር በጋራ የሚሰሩ ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። 
አክሽን ዲግኒቲና ሃቢተስ ኮሌክቲቭ ዘረኝነትን በመታገል ረገድ፣ በሲስተም ለውጥ፣ በፖሊሲ ትንተና በፖሊሲ ዝግጅት፣ 
በህብረተሰብ ተሳትፎ እና በሪፖርት ዝግጅት ያካበቱትን የካበተ ልምድ ያካፍላሉ።ማንን ማነጋገር ይፈልጋሉ? 
ሁለት የግኑኝነት ደረጃዎች ይኖሩናል፡ የመጀመሪያው የካልጋሪ ነዋሪ ሆነው በዘረኝነት ምክንያት ጥቃት የደርሰባችው እና 
በዚህም ምክን ያት ከካልጋሪ ፖሊስ ጋር ግ ን ኙነት ከፈጠሩ ሰዎች ጋር ይሆናል፡ ይህም በወንጀል ተጠቂ የሆኑ ሰዎችን እና 
ቤተሰቦቻቸውን ፤ በወንጀል ህጉ አስተዳደር ምክንያት ተፅእኖ የደረሰባችውን ነባር ህዝቦች (ኢንዲጂኒየስ)፣ ጥቁሮች፤ 
ወጣቶችን እና በተለያዩ ምክን ያቶች የተገለሉ የማህበረሰቡን አካላት ያካትታል፡፡ 
እንዴት ተሳትፎ ማድረግ እችላለሁ 
የተሳታፊ ቡድኖች ትስስር፡ በዋነኛነት የተለያዩ የህብረተሰቡ አካላት እንደሚወክሉት የህብረተሰብ ቡድን በፖሊስ እና 
በወንጀል አስተዳደር ስርአቱ ላይ ያላችውን አረዳድ እና ልምዳቸውን በጥልቀት ለመገንዘብ እንዲረዳን ቡድን ተኮር የሆነ 
ዘዴ እንጠቀማለን፡፡ 
ከሚከተሉት ውስጥ በአንዱ እራስዎን የሚመድቡ ከሆነ እና በጉዳዩ ላይ ተሳትፎ ለማድረግ ፈቃደኛ ከሆኑ እባክዎን ሊንኩን 
ይጫኑ፡ 1 የወንጀል ተጠቂ የሆኑ ሰዎች እና ቤተሰቦቻቸው፤ 2 በተለያዩ ህገወጥ ድርጊቶች ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ከሆነ፡



ሰፋ ያለ የማሳተፊያ መደረኮች፡ አክሽን ዲኚቲ ከሌሎች ማህበረሰብ አቀፍ ከሆኑ ማህበራት እና ቡድኖች ጋር በመተባበር
አሳታፊ መድረኮችን ያዘጋጃል፡፡ ለተጨማሪ መረጃ እና መደረኮች የሚዘጋጁበትን ቀናት ለማወቅ የካልጋሪ ፓሊስ ፖርታል
ወይንም የማህበራዊ ገፃችንን ይጎብኙ፡፡ 

ከማህበረሰቡ በሰበሰብነው መረጃ ላይ ተመስርተን ምን እናደርጋለን? 

ሁሉም ከማህበረሰቡ የተሰበሰቡት መረጃዎች እና ጥቆማዎች በቀጣይ ለሚዘጋጀው የፀረ ዘረኝነት ፍኖተ ካርታን ለማጎልበት 
ጥቅም ላይ ይውላል፡ ሲጠናቀቅም የተሰጠው ሃሳብ ወይም መረጃ በትክክለኛ ሁኔታ መንፀባረቁን ለማረጋገጥ ሃሳቡን 
የሰጡት የማህበረሰቡ አካላት እንዲያዩት ይደረጋል 

የሚሰጡት ማናቸውም መረጃ ስምዎትን ሳንጠቅስ ነው የምናቀርበው፡ ነገር ግ ን መረጃውን ሰናቀርብ የመጡበትን 
የማህበረሰብ ክፍል ለነጠቅስ እንችላለን፡ ለምሳሌ ፡’አንድ የ58 አመት ጎልማሳ ነባር ካናዳዊ እንዳለው . ‘ 

3 ወጣት ጥፋተኞች ሆነው በወንጀል ፍትህ አስተዳደሩ ጋር ንክኪ ካለዎት 4 ጥቁር የአልበርታ ነዋሪ ከሆኑ 5
ነባር የካናዳ ነዋሪ ከሆኑ። 

ከዚህ በላይ በተጠቀሱት ዝርዝር ውስጥ የማይካተቱ የማሀበረሰቡ አካላት በሌላ አይነት የመመልመያ ዘዴ

የሚመረጡ 
ይሆናል 


