
 

ኪንግ ካውንቲ የዘር ፍትሕን እንደ መሪ ኣስቀመጠ 
ሰኔ (ጁን) 11, 2020 የኪንግ ካውንቲ ስራ ኣስፈጻሚ ዳው ኮንስታንቲን እንዲሁም የኪንግ ካውንቲ የህዝብ ጤና ሓላፊ ፓቲ ሄይስ ዘረኝነት 
የህዝብ ጤና ቀውስ ነው በማለት ገለጹ። የማህብረተሰቡ የተግባር ጥሪን በማዳመጥ በወሰዱት ኣቋም ኪንግ ካውንቲ በዚሁ ኣኳያ ወደ ከፍተኛ 
ደረጃ ለማድረስ ወስነዋል ።  

ኪንግ ካውንቲ ዘረኝንት የሚያስከትለው ጎጂ ውጤንት እኩል ትኩረት ለመስጠት የሚያስችል ሁሉንም ኣስፈላጊ ኣቅርቦት ለማዘጋጀት ቆርጣለች። 
እንዲሁም በተራዘመ ግዜ በዚሁ ዘርፍ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት ኣስፈላጊውን ጥረት ታደርጋለች።  

እነዚህ ቆራጥ አቋሞች በሚቀጥሉት እሴቶች የተመሰረቱ ናቸው፥  

• ኣስቦ ጸረ-ዘረኛ መሆን 
• ጥረቶች ለጥቁሮች ና ኢንድጅነስ (አሜሪካ በቀል) ባላቀለም ህዝቦች (BIPOC) እጅግ ጎጂ በሆኑት ጉዳዮች ላይ ማተኮር 
• የ BIPOC ድምጽና ያጋጠሟቸውን የህይወት ተሞክሮ ማዕከል ማድረግ 
• እኩል ምላሽ ሰጭ፣ ለማጅ፣ ግልጽ እና ተጠያቂ መሆን 
• ኢ-ፍትሓዊነት እና እኩልነት የጎደለባቸው የዘረኝነት ዋና ምክንያቶችን መፍትሔ መፈለግ 

 
ስራ ኣስፈጻሚ ኣቶ ኮንስታንቲን  መግለጫው ከተላለፈ ወዲህ  ከስርዓት ተማጓቾች፣ የማህበረሰቡ ኣባላት እንዲሁም በመላ ኪንግ ካውንቲ ካሉ 
ህዝባዊ ግልጋሎት ሰጪዎች ጋር በመተባበር የወንጀለኛ ስርዓተ-ሕግን የሚያሻሽል እና የዘረኝነት እንደ የህዝብ ጤና ቀውስ ለመመከት 
ለሚደረገውን ቀጣይነት ያለው ስራ በጀት የሚፈቅድ ሃሳብ ኣቅርበዋል። 

ስለ ቁልፍ ኢንቨስትመንቶች፡ የወንጀላዊ ስርዓተ-ሕግ ለውጥ እንዲሁም በጸረ-ዘረኝነት ስራ ለሚደረግ ወጪ ቅደም ተከተልን ኣስመልክተው ዛሬ 
የኪንግ ካውንቲ ስራ ኣስፈጻሚ ኣቶ ዳው ኮንስታንቲን በዝርዝር ኣስፍረዋል። ዝርዝር የፖሊሲው ኣጀንዳ በጀት በሚቀጥለው ሳምንት ከወጣ በኃላ 
ይፋ ይደረጋል። 

የ 2021-2022 በጀት በወንጀል ስርዓተ-ሕግ ማሻሻያ ላይ ትኩረት በመስጠት ዳግም ወንጀለኛ መሆንን ለመቀነስ፣ እንዲሁም ኣማራጭ የህዝብ 
ደህንነት ዘዴዎች በማዳበርና ተግባር ላይ በማዋል ከማህበረሰቡ ጋር በመተባበር መፍትሔ በመፍጠር፣ ውጤት የሚያስገኙ ሕብረተሰብን መሰረት 
ያደረጉ ማሕበራትን ገንዘባዊ ድጋፍ በማድረግ እና የ ጥቁር፣ ኢንዲጅነስና ሌሎች ባለቀለም ህዝቦች (BIPOC) ሰራተኞችን ድጋፍ በመስጠት 
ወጣቶችና ኣዋቂዎች በስርዓቱ እንዳገቡ ጥረት ያደርጋል። 

በጀት እሴትን ያንጸባርቃል። ለ 2021-2022 የታቀደው በጀት የፍትህ እኩልነትን የሚያጎላ እና ተመጣጣኝ ያልሆነ ተጽዕኖ እየደረሰባቸው ላሉ 
የኪንግ ካውንቲ ኣካባቢዎች (የጥቁሮች፣ ኢንዲጂነስና ሌሎች ባለቀለም ህዝቦች) የድጋፍ ምንጮች (ሪሶርስ) ቀዳሚነትን የሚሰጥ ኢንቨስትመንት 
ያካትታል። 

የ 2021-2022 በጀት የማጽደቅና ፖሊሲ የማርቀቅ መርሆች፥ 

• በዘር ያተኮረ (ዘርን ማእከል ያደረገ) ፍትሕ በቅድምያ ኣስቀምጥ፣ ኣስከፊ ተጽዕኖ የደረሰባቸውን ድምጽና ያጋጠምዋቸው ክስተቶችን 
በደረጃ በቅደም ተከተል ኣስቀምጥ 

• ውሳኔ በሚሰጥባቸው ማንኛውም ደረጃዎች የጥቁር፣ ኢንዲጅነስና ሌሎች ባላቀለም ህዝቦች ውክልና ማረጋግጥ  
• ለፖሊስ ሃይልና ለስርዓተ-ሕግ የተመደበ በጀት ወደ ኮሙኒቲ ኢንቨስትመንት ማሸጋገር 
• ማሕበረሰብ-ተኮር የሆኑ ድርጅቶችና ሽርክናዎች ላይ ኢንቬስት ማድረግ  
• ኮሙኒቲ ማእከል ባደረገ ፖሊሲና የበጀት ቅደም ተከተል መመራት 

የወቅቱ የካውንቲ የበጀት ዕቅድ ለረጅም ግዜ ያለመና በካውንቲው የኣሰራር ልምድ ጸረ-ዘረኝነትን የሚያንጸባርቅ ቀዳሚነትንና ክብርን የሚያሳይ 
ቋሚ ለውጥ ያካተተ ነው። በሚቀጥሉት የበጀት ዑደቶች ይህ ጥረት ችግሮች ሲከሰቱ መፍትሔ ለማግኘት ከመሯሯጥ ችግሮቹን እንዳይከሰቱ 
ኣስቀድሞ ጥረት ወደማድረግ ሊሸጋገር ነው።  

ዓላማው ችግሮች ከተከሰቱ በሃላ የሚደረጉ የጣልቃ ገብነት ኣስፈላጊነትን ለማቆምና የኮሙኒቲ ደህንነትን ለማራመድ በኮሙኒቲ የሚወሰዱ 
ጥረቶች ለማጠናከር ነው። ቀጣዩ የረጅም ግዜ ጥረት ደግሞ ጥቁር፡ ኢንዲጅነስና ሌሎች ባለቀለም (BIPOC) ህዝቦች ይጎዱ ለነበሩ ኢ-ፍትሓዊ 
ለሆኑ ስርዓቶች፣ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ይሰጥ የነበረው በጀት በመውሰድ በኮሙኒቲ ለሚዘጋጁ መፍትሔዎችን ኢንቨስት ያደርጋል።  

የኪንግ ካውንቲ ስራ ኣስፈጻሚ ኣቶ ዳው ኮንስታንቲን፡ ለዚህ ዓላማ እንዲውል ተብሎ ባቀረቡት የበጀት ሃሳብ ከተለያዩ ባለድርሻ/ተጠቃሚዎችና 
የኮሙኒቲ ኣባላት ሃሳብ ይሻሉ። ይህ ሆኖ እያለ፡ በሚቀጥለው ሳምንት የሚቀርበው ዕቅድ በከፍተኛ ኣስቸኳይነትና የመተባበር ስሜት የረቀቀ 
ነው። በተለይም የወንጀል ስርዓተ-ሕግ መሻሻልን እና የጸረ-ዘረኝነትን ስራ ቀዳሚትን በመስጠት ኣኳያ። 

https://publichealthinsider.com/2020/06/11/racism-is-a-public-health-crisis/
https://publichealthinsider.com/2020/06/11/racism-is-a-public-health-crisis/
https://www.kingcounty.gov/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health-crisis.aspx


 

በመሰረቱ ይህ በጀት ሶስት ልዩ መርሆዎች ዙሪያ የሚያጠነጥን ነው፥ ኢንቨስት፣ ከማያስፈልገዉ ወደሚያስፈልገዉ ማዛወር እና ሁኔታዎችን 
እንደኣዲስ ማየት/ማሰየት 

ለ 2021-2022 በረቀቀው በጀት የተካተቱ እርምጃዎች፥ 

• ከማሪዋና ሽያጭ ቀረጥ ገቢ $4.6 ሚሊዮን ለዚህ ፕሮግራም እንዲውል ማድረግ 
• $6.2 ሚልዮን ለኮሙኒቲ ማገገምያ/ማሳደሻ መንገዶች እንዲውል መመደብ  
• በኪንግ ካውንቲ በሚገኙ ከተማዎች ውስጥ ለፖሊስ ስራዎች ኣማራጭ ለመፍጠርና ለማተግበር የሚውል $750,000 መመደብ 
• በቀጣይነት የእስረኞችን ቁጥር ብዛት በመቆጣጠር ለእስር-ቤት ከሚውል $1.9 ሚልዮን ወደ ሌላ ፕሮግሮም ማዛወር 
• ካካባቢው የመነጨ ዘዴ ተጠቅሞ የጠመንጃ ዓመጽን ምላሽ ለመስጠት የሚውል $600,000 መመደብ 
• ለመጀመርያ ግዜ ወንጀል ለሚፈጽሙ ከፍርድ ቤት ስርዓተ መዝገብ በማስወጣትና ዳግም ወንጀል እንዳይፈጽሙ የሚረዳ ኣገልግሎት 

ለመስጠት የሚውል $2.7 ሚሊዮን መመደብ 
• ለስካይወይ (Skyway) ኩሙኒቲ ማእከል የሚውል በጀት መመደብ 
• የሜትሮ ኣውቶቡስ የመጓጓዣ ክፍያ ግዳጅ እንደገና ማየት 

ይህ ኢንቨስትመንት በማድረግ ላይ እያለን ሕብረተሰቡን መሪ ያደረጉ መፍትሔዎች ተባብረን ለመፍጠርም ይሁን ስራ ላይ ለማዋል በቀጣይነት 
እንሰራለን። ይህ የረጅም ግዜ የበጀትና የቀዳሚነት ለውጥ በደምብ ታስቦበት የረቀቀ ሆኖ ጤናማ፣ ደስተኛ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ሁሉም በኪንግ 
ካውንቲ የሚኖሩ (BIPOC) እኩል የዘር ፍትሕ የሚያገኙበት የበለጸገ ኮሙኒቲ ለመፍጠር ነው። 

ስለዚህ ዕቅድና እና ስለ ሌሎች (ኪንግ ካውንቲ የዘሮችን እኩልነት ለመጠበቅ ቁርጠኝነቱን ያሳየባቸው) ዕቅዶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ይህ 
የስራ ኣስፈጻሚ ጋዜጣዊ መግለጫን ያንብቡ። 

ስራ ኣስፈጻሚው ኣቶ ዳው ኮንስታንቲን ለ 2021-2022 የረቀቀውን በጀት ለኪንግ ካውንቲ የህዝብ ተወካዮች በሚያቀርቡበት የመስከረም 22 
ንግግራቸው ዋና ነጥቦቹን ያቀርባሉ። 

የበጀቱ ዕቅድ በሚቀጥለው መስከረም 22 ይፋ ከሆነ በኃላ የኪንግ ካውንቲ ቡድን ከህብረተሰቡ እና ማህበረሰብ-ተኮር ከሆኑ ድርጅቶች 
በመገናኘት በታቀደው የፖሊሲ ኣጀንዳ ላይ ኣስተያየት እንዲሰጡ እንዲሁም ለወደፊቱ የዘር እኩልነትን በብቃት ለማራመድ እንዴት ተባብሮ 
መስራት እንደሚቻል ጥያቄዎች ያቀርባል። 

የኪንግ ካውንቲ ምክር-ቤት በሚመጣው የሕዳር ወር በጀቱትን ያጸድቃል እንዲሁም የትኞቹን ሃሳቦች እንደሚቀበል ይወስናል። 

የፖሊሲ መርሓ ግብር 

ፖሊሲ በሰው ሂወት ላይ ተጽዕኖ ስለሚፈጥር ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው። በትምህርት ቤት፣ በመጓጓዣ፣ በንግድ እንዲሁም ሌሎች 
በመሃከላቸው ያሉ ዘርፎችን በሙሉ ይነካል። ህዝባዊ ፖሊሲ ከኪንግ ካውንቲ ማህበረሰብ ኣባላት ቀጥታዊ ግንኙነት ያላቸውን ስርዓቶች፡ 
ፕሮግራሞችን እና ኣገልግሎቶችን ይመራል። ህዝባዊ ፖሊሲ ውጤታማ የሆነ የችግር መፍትሔ ለማግኘት እና የህይወት ጥራትን ሊያሻሽል 
ይችላል። በኣንጻሩ ደግሞ ግለሰቦችንና ማህበረሰቦችን ሊጎዳ ይችላል።  

ኪንግ ካውንቲ የጥቁሮች፣ ኢንዲጅነስና ሌሎች ባላቀለም ህዝቦች ሃይል፣ ዕድገትና እና ደህንነትን በማራመድ ሁሉም የኪንግ ካውንቲ ነዋሪዎች 
እንዲበለጽጉ ቀጥለው የተዘረዘሩትን የፖሊሲ ኣቅጣጫዎችን ቅድምያ ሰጥቶ ኣስቀምጠዋል። መረጃው የለውጥ ኣስፈላጊነትን እያሳየን ነው። 
በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ተጨማሪ ጥልቀት ያላቸው የፖሊሲ እርምጃዎችና ሁሉንም ያካተተ የፖሊሲ ኣጀንዳ ይፋ ይደረጋሉ። 

• የወንጀል ስርዓተ-ሕግ 
• ኢኮኖምያዊ ልማት 
• የህዝብ ጤና፣ የባህርይ ጤና እና የመኖርያ ቤት ኣቅርቦት 
• መሰረተ ልማትና ኣካባቢ (ኢንቫይሮንመንት) 

የ2021-2022 በጀት መስከረም 22 ከወጣ በኃላ ተጨማሪ ዝርዝሮች፣ የፖሊሲ ኣጀንዳ፣ መርሃግብሮች እና ልዩ የኢንቨስትመንት መረጃዎች 
በዚህ የስራ ኣፈጻጸም ስትራተጂ እና በጀት ጽሕፈት ቤት  ድህረ-ገጽ ላይ ማግኘት ይቻላል።  

 

https://www.kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2020/September/16-budget-antiracism.aspx
https://www.kingcounty.gov/depts/executive/performance-strategy-budget.aspx

