
Legal Aid Ontario’nun 
Irkçılığa Maruz Kalan 

Topluluklar Eylem 
Planı’nın Hedefleri

Legal Aid Ontario’nun Irkçılığa Maruz Kalan Topluluklar Eylem Planı 10 yıllık 
bir plandır ve LAO’nun 2030’a kadar 17 özel hedefe ulaşacağını taahhüt 
eder.

Irkçılığa maruz kalan müşterilerin 
LAO’nun hizmetlerinden 
yararlanmasının engellenmemesi için 
LAO şunları yapacaktır:

1. LAO’nun kararlarının ırkçılığa maruz 
kalan insanları adaletsiz bir şekilde 
etkilememesi için yardımcı olacak bir 
araç geliştirmek ve kullanmak

2. Irkçılığa maruz kalan insanların 
LAO müşteri portföyünde temsil 
edildiğinden emin olmak

3. Çok sayıda müşterinin sahip oldukları 
çocuk koruma sertifikalarını neden 
kullanmadıklarını anlamak ve 
mümkünse bu sorunu çözmek

4. LAO hakkındaki bilgileri birçok dile 
çevirmek ve bu bilgileri herkes için 
ulaşılabilir hale getirmek

5. Müşterilerin tercümanlara erişimini 
kolaylaştırmak

6. Müşterilerin, avukatların ve hukuk 
destek elemanlarının (paralegal) 
farklı dillerde hizmet sağlayıp 
sağlamadıklarını daha kolay 
öğrenmesine yardımcı olmak

LAO, sunduğu hizmetlerin yüksek 
kalitede olmasını sağlamak için:

7. LAO’nun her düzeyindeki ırkçılığa 
maruz kalan çalışan yüzdesinin, en 
azından düşük gelirli Ontario sakinleri 
arasında ırkçılığa maruz kalan insan 
yüzdesi kadar olması için çalışacaktır

8. Ontario’daki ırkçılığa maruz kalan 
düşük gelirli insanların ihtiyaçlarını 
daha iyi karşılamaları için klinikleri 
ve diğer hizmet sağlayıcıları 
destekleyecektir

9. Müşterilerin LAO avukatlarından ne 
beklemesi gerektiği ve nasıl şikayette 
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bulunabileceklerine dair bilgileri farklı 
dillere çevirecektir

10. Avukat bulmanın kolaylığı ve 
hizmetlerin kalitesi gibi konular 
hakkında LAO’nun müşterilerden 
düzenli olarak olumlu geri bildirim 
almasını sağlamak için çalışacaktır

11. LAO’nun süreçlerini elden geçirerek 
iş görüşmesi, performans incelemesi 
ve avukat başvuru formları gibi 
unsurlarda ırksal adalet hakkında 
soruların yer almasını sağlayacaktır

12. Tüm legal aid avukatlarına ırksal 
adalet hakkında düzenli olarak eğitim 
verecektir

Adalet sistemindeki sistemik ırkçılıkla 
mücadele etmek için LAO:

13. Müşteriler için olumlu sonuçlar alan 
avukatları ödüllendirmek ve alamayan 
avukatları ödüllendirmemek için 
çalışacaktır 

14. Avukatlara adalet sistemindeki 
ırkçılıkla nasıl mücadele etmeleri 
gerektiği konusunda düzenli eğitim ve 
bilgi verecektir

15. Uygun durumlarda avukatların 
ırkla ilgili argümanda bulunup 
bulunmadığını (ör. ırksal profilleme 
ve Kanada Hak ve Özgürlükler 
Bildirgesi’ne dayanan argümanlar) 
kontrol edecektir

16. Irkçılığa maruz kalan toplulukları 
etkileyen konularla ilgili toplum 
geliştirme projelerini destekleyecektir

17. LAO’nun ırkçılığa maruz kalan 
müşterilerinin ve LAO’nın beyaz 
müşterilerinin aldıkları hukuksal 
sonuçlar arasında bir fark olmamasını 
sağlamak için çalışacaktır


