Dẫn đầu với Công lý chủng tộc ở Quận King
Vào ngày 11 tháng 6 năm 2020, Giám đốc điều hành Quận King, Dow Constantine và Giám đốc Y tế Công
cộng, Patty Hayes, tuyên bố kỳ thị chủng tộc là một khủng hoảng cho sức khỏe cộng đồng (trang mạng
chỉ bằng tiếng anh). Họ đã nghe lời kêu gọi hành động từ cộng đồng và đã quyết tâm giữ toàn bộ Quận
King theo tiêu chuẩn cao hơn.
Quận King cam kết cung cấp các nguồn lực cần thiết để giải quyết một cách công bằng những tác hại của
phân biệt và kỳ thị chủng tộc và sẽ thực hiện công việc cần thiết để đạt được chiến lược lâu dài, tạo ra
điều cần thay đổi để đảm bảo mọi người nhất là người da đen, người Bản địa và người da màu (BIPOC)
đều được đối xử bình đẳng.
Những cam kết này dựa trên các giá trị và sự coi trọng sau đây:
•
•
•
•
•

Cố ý chống kỳ thị chủng tộc
Tập trung nỗ lực vào khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất đối với người da đen, người Bản địa và
người da màu (BIPOC)
Nghiêm túc coi trọng tiếng nói và kinh nghiệm sống của người da đen, người Bản địa và người
da màu (BIPOC)
Phản ứng công bằng, thích ứng với những thay đổi, thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm
Giải quyết các nguyên nhân chính của bất công và bất bình đẳng chủng tộc

Kể từ khi tuyên bố kỳ thị chủng tộc là một khủng hoảng cho sức khỏe cộng đồng, chúng tôi cộng tác với
những người ủng hộ cơ cấu hệ thống pháp luật công bằng và bình đẳng cho chủng tộc, các thành viên
cộng đồng và công chức trong chính quyền Quận King, Giám đốc điều hành Dow Constantine đã đưa ra
một đề xuất cải cách cơ cấu hệ thống pháp luật hình sự và tài trợ cho công việc liên tục để đối đầu với kỳ
thị chủng tộc là một khủng hoảng cho sức khỏe cộng đồng (trang mạng chỉ bằng tiếng anh).
Hôm nay, Giám đốc điều hành Quận King, Dow Constantine, đã đề cương ra các khoản đầu tư và cải
cách chính trong hệ thống pháp luật hình sự, cũng như các ưu tiên tài trợ cho công tác chống phân biệt
và kỳ thị chủng tộc. Chương trình nghị sự chính sách chi tiết sẽ được công bố sau khi ngân sách được
công bố vào tuần tới.
Ngân sách giai đoạn 2021-2022 tập trung vào cải cách hệ thống pháp luật hình sự để giảm và chấm dứt
tái phạm từ thanh thiếu niên và người lớn thông qua việc phát triển và thực hiện các mô hình thay thế
cho sự an toàn của công cộng, hợp tác với cộng đồng để tạo ra các giải pháp, liên tiếp tài trợ tổ chức
cộng đồng để giúp cộng đồng về vấn đề nào đó và hỗ trợ nhân viên người da đen, người Bản địa và
người da màu (BIPOC).
Ngân sách phản ánh các giá trị và sự coi trọng của cam kết này. Ngân sách đề xuất giai đoạn 2021-2022
bao gồm các khoản đầu tư nhấn mạnh công bằng bình đẳng và ưu tiên nguồn lực để đáp ứng các lĩnh
vực cần thiết có tác động không cân xứng đến người da đen, người bản địa và da màu ở Quận King.

2021-2022 Nguyên tắc hoạch định chính sách và ngân sách:
•
•
•
•

Lãnh đạo với sự công bằng về chủng tộc, ưu tiên tiếng nói và kinh nghiệm sống của những người
bị ảnh hưởng nhiều nhất
Đảm bảo người da đen, người bản địa và người da màu được đại diện ở tất cả các cấp độ khi ra
quyết định
Phân phối lại nguồn vốn từ cảnh sát và hệ thống pháp luật cho các khoản đầu tư của cộng đồng
Đầu tư vào các tổ chức cộng đồng và quan hệ đối tác

• Được thúc đẩy bởi Chính sách Cộng đồng và Ưu tiên Ngân sách
Các đề xuất ngân sách hiện tại của Quận King bao gồm đầu tư một số tiền trước cho sự thay đổi lâu dài
và trong các hoạt động của Quận King để phản ánh các ưu tiên và giá trị chống phân biệt và kỳ thị chủng
tộc. Qua nhiều chu kỳ ngân sách, nỗ lực này sẽ tái triển khai các nguồn lực từ dịch vụ giải quyết các vấn
đề hiện tại sang qua các chương trình đầu tư trước đó.
Mục tiêu là tăng cường các nỗ lực của cộng đồng nhằm ngăn chặn nhu cầu can thiệp trong tương lai và
thúc đẩy hạnh phúc của cộng đồng. Những nỗ lực dài hạn liên tục sẽ chuyển nguồn lực ra khỏi các hệ
thống, chính sách và chương trình bất công gây hại cho người da đen, người Bản địa và người da màu
(BIPOC) để đầu tư nguồn lực vào các chương trình và can thiệp cộng đồng khi ngày chu kỳ ngân sách
đến.
Đối với mọi ngân sách được đề xuất, Giám đốc điều hành Quận King, Dow Constantine, tìm kiếm ý kiến
đóng góp từ các bên liên quan và thành viên cộng đồng khác nhau. Tuy nhiên, kế hoạch thông báo vào
tuần tới đã được soạn thảo trước vì sự khẩn cấp để hợp tác và giải quyết vấn đề liên quan đến cải cách
hệ thống pháp luật hình sự và ưu tiên cho việc chống phân biệt và kỳ thị chủng tộc.
Ngân sách này cơ bản được tạo ra từ sự kết hợp quỹ tiền với nhau dựa trên ba nguyên tắc cụ thể: đầu
tư, thoái vốn và cải cách.
Các hoạt động trong ngân sách 2021-2022 bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rút tiền thu nhập 4,6 triệu đô la từ thuế cần sa
Đầu tư 6,2 triệu đô la vào Các Con Đường Phục Hồi Cộng đồng
Đầu tư $750,000 để sáng tạo và thực hiện giải pháp thay thế cho việc trị an trong đô thị Quận
King
Rút vốn đầu tư 1,9 triệu đô la từ tiền quỹ giam giữ tội phạm bằng cách tiếp tục giới hạn số lượng
tù nhân
Đầu tư 600.000 đô la cho phương pháp tiếp cận khu vực để ứng phó với bạo lực súng
Đầu tư 2,7 triệu đô la để chuyển hướng các hồ sơ phạm tội lần đầu khỏi hệ thống tư pháp, cung
cấp các dịch vụ để phá vỡ chu kỳ phạm tội mãn tính
Đầu tư vào Trung Tâm Cộng Đồng Skyway
Suy nghĩ lại cách và hình thức kiểm tra vé trên Metro

Chúng tôi sẽ tiếp tục sáng tạo và sử dụng các giải pháp do cộng đồng dẫn dắt khi chúng tôi thực hiện các
khoản đầu tư này. Chúng tôi cố ý phân phối lại và ưu tiên các nguồn lực lâu dài này sẽ tạo ra các cộng

đồng lành mạnh, hạnh phúc hơn, an toàn và phát triển dựa trên nền tảng công bằng cho chủng tộc và
công bằng cho tất cả người da đen, người Bản địa và người da màu (BIPOC) sống ở Quận King.
Đọc Thông cáo Báo chí Điều hành (bằng Anh Ngữ) để tìm hiểu thêm thông tin về những đề xuất này và
các đề xuất khác trong cam kết của Quận King hứa sẽ thay đổi để trở nên công bằng hơn cho chủng tộc.
Những điểm nổi bật sẽ được bao gồm trong Ngân sách Đề xuất 2021-2022 mà Giám đốc điều hành
Constantine sẽ trình bày trước Hội đồng Quận King với bài phát biểu chính thức vào ngày 22 tháng 9.
Sau khi công bố ngân sách vào ngày 22 tháng 9, một nhóm của Quận King sẽ tham gia với cộng đồng và
các tổ chức dựa trên cộng đồng để yêu cầu đóng góp ý kiến về chương trình chính sách được đề xuất và
làm thế nào để cùng nhau thúc đẩy bình đẳng chủng tộc một cách hiệu quả cho tương lai.
Vào tháng 11, Hội đồng Quận King sẽ phê duyệt ngân sách và xác định những đề xuất nào sẽ được chấp
nhận.
Khung chính sách:
Chính sách rất là quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Từ trường học đến
phương tiện đi lại đến doanh nghiệp và mọi thứ ở giữa, chính sách công hướng dẫn các hệ thống,
chương trình và dịch vụ tương tác trực tiếp với các thành viên cộng đồng Quận King. Chính sách công có
thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và cải thiện chất lượng cuộc sống; cách khác, nó có thể gây hại
cho cá nhân và cộng đồng.
Quận King đang ưu tiên các lĩnh vực chính sách sau đây để nâng cao quyền lực, sự thịnh vượng và phúc
lợi cho người da đen, người bản địa và người da màu, để tất cả cư dân và cộng đồng của Quận King đều
phát triển tốt. Theo dữ liệu thăm dò ý kiến của cộng đồng họ mãnh liệt yêu cầu thay đổi để có sự bình
đẳng chủng tộc. Chi tiết toàn diện về hành động chính sách và chương trình sẽ được chia sẻ trong vài
tuần tới.
•
•
•
•

Hệ thống pháp luật hình sự
Phát triển kinh tế
Sức khỏe Cộng đồng, Sức khỏe Hành vi và Nhà ở
Cơ sở hạ tầng và môi trường

Các chi tiết bổ sung, chương trình nghị sự chính sách, chương trình và thông tin đầu tư cụ thể sẽ được
cung cấp trên trang mạng của Office of Performance, Strategy & Budget “Văn phòng Hiệu suất, Chiến
lược & Ngân Sách” (chỉ bằng tiếng anh) sau khi công bố ngân sách 2021-2022 vào ngày 22 tháng 9.

