Engajamentos de iniciativas antirracismo conteúdo do site
Visão geral das iniciativas antirracismo
Sobre o que é esse engajamento?
A província de B.C. está apresentando uma iniciativa de mandato-chave para combater o racismo, ódio
e discriminação sistêmicos e para tornar a província mais justa, inclusiva e acolhedora para todos,
independentemente de raça, cor de pele ou religião, com uma legislação de dados antirracismo para
modernizar setores como o policiamento, saúde e educação.
O primeiro-ministro provincial John Horgan designou Rachna Singh, secretária parlamentar para
iniciativas antirracismo, para lidar com a discriminação e fazer da B.C. uma província mais justa,
inclusiva e acolhedora para todos ao:
•

Trabalhar com o novo comissário para os Direitos Humanos de B.C., lideranças indígenas e
partes interessadas para apresentar legislação que ajudará a reduzir a discriminação sistêmica e
abrirá caminho para uma legislação de dados antirracismo essencial para modernizar setores
como policiamento, saúde e educação.

Legislação de dados antirracismo
A coleta de dados antirracismo visa identificar melhor onde existem lacunas e barreiras, para que
possamos oferecer melhores serviços às comunidades.
Saiba mais sobre esse engajamento

Iniciativas relacionadas
Década Internacional para Afrodescendentes (IDPAD)
O Governo da Colúmbia Britânica está empenhado em combater o racismo antinegro e proclamar a
Década Internacional para os Afrodescendentes. A proclamação deve vir com soluções tangíveis
para a comunidade. Saiba mais sobre a IDPAD e como você pode se envolver.
Saiba mais sobre esse engajamento
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Líder de projeto
Rachna Singh
Secretária parlamentar para Iniciativas Antirracismo
Rachna Singh foi eleita MLA para Surrey-Green Timbers em maio de 2017
e reeleita em outubro de 2020. Ela é secretária parlamentar para
Iniciativas Antirracismo.
Singh tem uma jovem família. Ela trabalhou como conselheira sobre
drogas e álcool, assistente social a mulheres que enfrentam violência doméstica
e ativista comunitária.

Legislação de dados antirracismo
Ajude-nos a moldar a legislação de dados antirracismo de B.C.
O racismo sistêmico existe em todos os lugares, inclusive nas políticas e programas governamentais. É
por isso que precisamos de melhores informações para garantir que cada residente da Colúmbia
Britânica tenha acesso aos serviços do governo de maneira equitativa.
Esta consulta pública nos ajudará a identificar melhor as lacunas existentes e a criar uma província
mais inclusiva.
Linha do tempo de engajamento: Pesquisa aberta até 31 de Janeiro de 2022
Participe da pesquisa de experiência:
Sabemos que o racismo sistêmico existe nas políticas e programas e isso tem um impacto negativo nas
pessoas e nas comunidades. Esta legislação garantirá que os serviços sejam prestados de forma
equitativa e permitirá que as comunidades defendam melhor a si mesmas.
É por isso que o primeiro-ministro provincial John Horgan designou Rachna Singh, a secretária
parlamentar para Iniciativas Antirracismo, para lidar com a discriminação e fazer da B.C. uma província
mais justa, inclusiva e acolhedora para todos ao:
•

Trabalhar com o novo comissário para os Direitos Humanos da B.C., lideranças indígenas e
partes interessadas para apresentar legislação que ajudará a reduzir a discriminação sistêmica e
abrirá o caminho para uma legislação de dados antirracismo essencial para modernizar setores
como policiamento, saúde e educação.

A legislação de dados antirracismo visa identificar melhor onde existem lacunas e barreiras, para que
possamos oferecer melhores serviços às comunidades.
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O engajamento das partes interessadas e do público está sendo liderado pela secretária parlamentar e
terá como base as conclusões e recomendações de dois relatórios principais publicados no final de
2020:
•
•

Em Plena Vista: Enfrentando o racismo e a discriminação específicos dos indígenas em B.C.
Assistência Médica
Coleta de dados demográficos desagregados na Colúmbia Britânica: A perspectiva da avó

Compartilhe sua experiência
Precisamos de dados desagregados para quebrar as barreiras que os usuários dos serviços do
governo enfrentam, identificar lacunas e fornecer melhor suporte. Dados e informações que
refletem a diversidade de experiências de comunidades em B.C. nos ajudará a criar uma província
mais inclusiva e equitativa.
Participe da pesquisa de experiência
Organize uma consulta à comunidade
Você é uma empresa, grupo comunitário ou associação? Você tem membros que têm conselhos
valiosos para compartilhar sobre a legislação de dados antirracismo? Você pode se qualificar para
receber um subsídio para promover sua própria consulta.
Para mais informações

Próximas etapas
O feedback do engajamento público ajudará o governo a introduzir e emendar a legislação e as
políticas que ajudarão a criar uma província mais segura e inclusiva para cada residente da Colúmbia
Britânica. Um resumo do feedback estará disponível neste site.

Linha do tempo de engajamento
Mandato
O primeiro-ministro provincial John Horgan encarregou Rachna Singh, secretária parlamentar de
Iniciativas Antirracismo, de combater a discriminação racial em B.C. Como parte da carta de mandato,
o governo deve apresentar uma nova legislação que reduzirá a discriminação sistêmica e abrirá o
caminho para a legislação de dados antirracismo. Essa legislação ajudará a modernizar setores como
policiamento, saúde e educação.

3

Trabalho inicial
Recebemos informações do escritório do comissário para os Direitos Humanos sobre como o governo
pode coletar dados de uma forma que seja sensível às necessidades das comunidades que servimos.
Selecione as consultas
Singh convidou o First Nations Leadership Council (Conselho de Liderança das Primeiras Nações), oito
membros da Modern Treaty Alliance (Aliança do Tratado Moderno), a Métis Nation BC (Nação Métis de
BC) e a BC Association for Aboriginal Friendship Centers (Associação de Centros de Amizade Nativa de
BC) para se reunirem com ela para discutir oportunidades de engajamento e colaboração.
Lançamento do site de engajamento
O site de Engajamento de Iniciativas Antirracismo foi lançado, onde os indivíduos podem se inscrever
para receber atualizações.
Reuniões da comunidade
Em abril e maio de 2021, Singh se reuniu com 10 parceiros e organizações importantes, que
representam a liderança indígena, bem como comitês consultivos e organizações lideradas por
membros negros e outros membros da comunidade racializada que trabalham com o governo por
meio da rede antirracismo Resilience BC Anti-Racism Network e outras áreas para apoiar iniciativas
antirracismo em toda a província. Leia o relatório do que ouvimos.
Engajamento público da legislação de dados antirracismo
Com base no conselho de nossas partes interessadas e da liderança indígena, a Província lançou um
engajamento público mais amplo sobre a legislação de dados antirracismo.
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Informações sobre o subsídio da comunidade
Como funciona o processo de engajamento
A Província está buscando contribuições de diversas comunidades etnoculturais e racializadas sobre o
desenvolvimento da legislação de dados antirracismo.
Para apoiar as comunidades que desejam promover conversas com seus membros, um financiamento
de até $ 50.000 foi disponibilizado para as comunidades trabalharem com a equipe de engajamento
para conduzir consultas em um processo colaborativo.
As inscrições ocorrerão até 30 de setembro de 2021 ou até que os fundos sejam totalmente alocados,
o que ocorrer primeiro.
Parceiros comunitários e organizações podem se inscrever para o financiamento por meio desta página
e, se forem bem-sucedidos, receberão fundos para conduzir sessões de engajamento comunitário em
parceria com a Província.
Os candidatos bem-sucedidos trabalharão com um especialista em engajamento para preparar,
executar e relatar as atividades de engajamento com suas comunidades.

Financiamento
Financiamento de até $ 50.000 foi disponibilizado para organizações comunitárias etnoculturais e
racializadas para conduzir sessões de engajamento em suas comunidades. O financiamento está
disponível em uma escala móvel e será distribuído em um processo contínuo de admissão, com as
inscrições sendo avaliadas à medida que chegam. A inscrição está disponível apenas em inglês.
Inscreva-se aqui

Requisitos da inscrição
Consulte o formulário e a checklist para garantir que você se qualifica e atende totalmente os critérios
antes de se inscrever.

Requisitos de relatório
Você precisará trabalhar com o líder de engajamento para enviar um relatório sobre como você usou
os fundos e os resultados do processo de engajamento.
Que incluirá:
•
•
•
•

Detalhes sobre o número de participantes, sua localização geográfica geral, bem como outros
dados demográficos pertinentes;
Um resumo de alta qualidade do processo geral de engajamento;
Fornecimento das respostas às perguntas feitas durante a sessão de engajamento (ou sessões
se promover várias);
Se houver mudanças no orçamento proposto, será necessário fornecer de 2 a 4 pontos sobre
essas mudanças.
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Como usar o subsídio
Despesas qualificáveis ao subsídio
As despesas qualificáveis devem ser para os custos diretos necessários para realizar as sessões de
engajamento. Os beneficiários do subsídio podem gastar fundos em uma ou mais das seguintes
categorias:
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Materiais para eventos ou workshops, como:
o Canetas, papel e outras ferramentas
Tarifas, como:
o Honorários do coordenador do projeto
o Honorários dos facilitadores
o Despesas do workshop
Alimentos e bebidas, como:
o Alimentos e bebidas não alcoólicas para participantes e voluntários
Honorários, taxas e acordos de colaboração, como:
o Anciãos Indígenas ou de outras culturas
o Facilitadores, palestrantes e trabalhadores culturais
o Técnicos
o Observações: Conflitos de interesse precisam ser identificados com antecedência
Marketing e comunicação, como:
o Anúncios de jornal
o Taxas de design gráfico
Aluguel de equipamentos, como:
o Iluminação, som e audiovisual
o Equipamentos esportivos
Custos relacionados ao protocolo da COVID-19, como:
o Equipamento de proteção individual
o Taxas de hospedagem online
o Criação de conteúdo digital
o Requisitos de tecnologia virtual
o Outros custos relacionados incorridos devido aos protocolos da COVID-19 no momento
da entrega do programa
Custos de transporte, onde o transporte é uma barreira para a participação
Locação de local
Despesas com voluntariado

Despesas não qualificáveis ao subsídio
Os pedidos de financiamento de subsídio para cobrir despesas em uma ou mais das categorias a seguir
não serão considerados:
•
•

Salários e tarifas não diretamente relacionados à entrega do projeto
Projetos de capital
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•
•

Compras de equipamentos grandes
Bebidas alcoólicas

•

Despesas comerciais recorrentes, como:
o Aluguel de espaço de escritório
o Serviços públicos, telefone e outras despesas recorrentes
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