
Залучення громадськості 
У рамках Стратегічної «дорожньої карти» боротьби з расизмом поліції м. Калґарі (CPS), ми 
збиратимемо рекомендації щодо вирішення питання системного расизму, від 
представників спільнот, члени яких належать до корінного населення, темношкірого 
населення та різних расових меншин в Калґарі. 

Існує необхідність у спілкуванні з членами суспільства, які безпосередньо мали справу та 
на яких вплинула діяльність поліції, щоб вони надали своє бачення, а також у спілкуванні 
зі співробітниками поліції м. Калґарі, щоб допомогти розробити конкретні наступні кроки 
для Стратегічної «дорожньої карти». 

Цей процес залучення передбачає співпрацю з командою по роботі з корінним 
населенням (Indigenous Relations Team), комітетами дій на підтримку боротьби з 
расизмом (Anti-Racism Action Committees (ARAC)), консультативними радами/групами, 
спілками, керівництвом вищої ланки і Комісією поліції м. Калґарі (CPC). 

В рамках цього проекту ми прагнемо спиратися на минулі обговорення і бажаємо почути 
ваше баченням, досвід та ідеї, щоб створити місто, де всі калґарійці почуваються 
захищеними. Ці ідеї допоможуть сформувати конкретні дії, спрямовані на вирішення 
питання системного расизму, та забезпечити конструктивні зміни. 

Що таке антирасизм? 
Робота, спрямована на активну протидію расизму шляхом відстоювання змін у 
політичному, економічному та соціальному житті. Антирасизм (або боротьба з расизмом), 
як правило, є індивідуальним підходом, який може застосовуватись на індивідуальному, 
інституційному та системному рівнях. 

Хто виконує цю роботу? 
Стратегія спільно розробляється такими учасниками: 
• команда Комітету дій на підтримку боротьби з расизмом поліції м. Калґарі 
(Calgary Police Service Anti-Racism Action Committee Team), 
• зовнішні консультанти: організації ActionDignity та Habitus Consulting 
Collective 

 
Буде ще декілька інших організацій, груп і окремих осіб, які допоможуть сформувати цю 
стратегію. 

Хто керуватиме процесом залучення громадськості? 
У той час як поліція м. Калґарі фінансує проект, ActionDignity та Habitus Collective будуть 
безпосередньо зв'язуватися з представниками спільнот, груп та організацій, члени яких 
належать до корінного населення, темношкірого населення та різних расових меншин, 
для обміну досвідом та ідеями для впровадження змін. Вони працюватимуть з 
організаціями та групами, які вже працюють над питаннями протидії расизму, або які тісно
співпрацюють з громадами корінного населення та інших расових меншин. 
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ActionDignity та Habitus Collective привносять свій досвід, напрацьований у сфері боротьби
з расизмом, системних змін, аналізу та розробки політики, залучення громадськості та 
створення звітів, що передбачають вживання конкретних заходів. 

З ким відбуватиметься спілкування? 
Залучення громадськості передбачає два етапи. В першу чергу планується залучити 
калґарійців, які стикаються з расизмом та вже мали досвід спілкування з поліцією м. 
Калґарі. Це стосується жертв злочинів та їхніх сімей, осіб з числа корінного населення, 
темношкірого населення, молоді, на яких вплинула система кримінального правосуддя та 
найбільш маргіналізованих груп осіб, що опинились на вулиці. 
Як я можу долучитись? 
Мережі для залучення груп: ми маємо намір залучити цільові групи, щоб отримати 
глибоке розуміння досвіду кожної спільноти стосовно роботи органів охорони 
правопорядку та вчинених злочинів. 
Якщо ви ототожнюєте себе з будь-якою нижченаведеною групою, якщо ви зацікавлені, 
для реєстрації натисніть на посилання: (1) жертви злочинів та їхні сім'ї, (2) особи, що 
опинились на вулиці, (3) молодь, яка мала справу з системою кримінального правосуддя, 
(4) калґарійці, що належать до темношкірого населення та (5) особи з числа корінних 
народів. 

Групи, для яких немає посилань, залучатимуться за допомогою інших методів. 

Заходи для залучення більш широкого кола громадськості: організація ActionDignity буде 
проводити заходи у партнерстві з громадськими організаціями та групами. Усі дати та 
подальшу інформацію ви можете знайти на нашому порталі або на каналах соціальних 
мереж поліції м. Калґарі. 
Як ми оброблятимемо інформацію, отриману від громадськості? 
Вся інформація та ідеї, надані громадськістю, сприятимуть створенню наступних кроків у 
Стратегічній «дорожній карті» боротьби з расизмом. Після завершення, зміст буде 
переданий громадськості, щоб переконатися, що голос громадськості точно і достовірно 
представлений. 

Жодні дані в рамках цього проекту не будуть пов'язані з вашим ім'ям або будь-якою 
іншою інформацією, яка могла б ідентифікувати вас. Проте ми будемо пов'язувати 
зворотній зв'язок з демографічною інформацією, наприклад: «Зі слів 58-річного 
старійшини корінного народу...» 
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