ارتقاء کنگ کونتی به استانداردهایی بلندتر :دستورالعمل های مهم
مبارزه با نژادپرستی 2021-2020
بعضی افراد کوید 19-را " آشکار کننده کالن" و بعضی آنرا " مساوات گر کالن" می نامند .با این همه ،همه گیری کوید 19-نتوانسته
است دسترسی عمومی به منابع را به شکل عادالنه برای همگان فراهم سازد .برعالوه ،این همه گیری شکاف موجود در دسترسی
عادالنه به منابع بین افراد طبقات مختلف را بیش از پیش عیان ساخته است .با این همه ،آمار ،دانش ،حامیان ،دسترسی رنگین پوستان
و بومیان به منابع در دوران همه گیری کوید 19-چیزی بیشتر از کاستی های چندین دهه متوالی را نشان مان نداده است .آمار و
ارقام ،داستان ها و تجربیات شخصی همه بیانگر یک موضوع است :زمان تغییر جدی فرا رسیده است.
در سخنرانی مسئول اجرایی کنگ کونتی ،دا کنستانتین که به تاریخ  24جوالی  2020خطاب به شهروندان ارائه شد ،ایشان به " واقعیت
تلخ وجود نژادپرستی و] تبعیض[ در تمامی بخش های جامعه مان" اشاره نمود.
اتفاقاتی از قبیل کشتار ،عدم موجودیت عدالت و ناآرامی که در گوشه و کنار کونتی در سال  2020مشاهده شد همگی نتیجه مستقیم
خودداری از پایان دادن به روش ها ،دستورالعمل ها و راهکارهایی است که سالهاست با تمرکز به برتری سفیدپوستان در جامعه ایجاد
و بر ادامه موجودیت آن تاکید شده است .ما دیگر نمی توانیم به این سیستم ادامه دهیم.
موفقیت های مشترک مان در همه بخش های کنگ کونتی در گرو این است که بپذیریم رنگین پوستان و بومیان همواره از نبود عدالت
اجتماعی ناشی از نژادپرستی متاثر گردیده و زخم خورده اند .دسترسی ناعادالنه به منابع و نبود عدالت اجتماعی باعث گردیده تا
جامعه مان نتواند توانمندی هایش را برای ایجاد محیطی امن ،سالم ،امیدوار و شاد به کار بندد.
راهکارها و برنامه های دارای اولویت درزمینه مقابله با نژادپرستی:
در ماه جون  ،2020مسئول اجرایی کنگ کونتی  ،دا کنستانتین و رئیس صحت عامه سیاتل/کنگ کونتی  ،پتی هایس خاطرنشان کردند
که نژادپرستی یک بحران سالمت عمومی است .کنگ کونتی و اداره صحت عامه متعهد شده اند تا با برنامه ریزی های عادالنه
درازمدت در راستای دسترسی همه نژادها ،با این بحران مبارزه نمایند.
ما دست به دست هم به طرف برابری نژادی ،برابری اقتصادی و تعهد کل سیستم به این برابری حرکت می کنیم ( .برای جزئیات به
اجندا و دستورالعمل جدید  2021-2020در صفحه اینترنتی مان مراجعه کنید) .تمامی بخش های اجرایی کنگ کونتی آماده اند تا
تجربیات روزانه رنگین پوستان و بومیان را که آسیب پذیرترین اقشار جامعه از نابرابری اقتصادی و نژادپرستی اند ،شنیده و در جهت
بهبود آن اقدامات الزم را عملی نمایند.
دفتر اجرایی کنگ کونتی تغییراتی را در سیاست های خویش در جهت بهبود قدرت اقتصادی ،ثروت و آسودگی تمام مردم ،صرف نظر
ازنژاد ،محل زندگی ،شغل و مقدار دارایی شان ،وارد خواهد کرد .این تغییرات در روش اجرا و سرمایه گذاری هایی اجتماعی بر
برابری اقتصادی ،نژادی و اجتماعی متمرکز خواهند بود.
این تغییرات در پی آن است تا اطمینان حاصل کند منابع بصورت عادالنه و برابر تقسیم شده و نیازمندی های تمامی شهروندان کنگ
کونتی بالخصوص رنگین پوستان و بومیان که همواره متاثر از نابرابری ها بوده اند ،در بخش های ذیل براورده می شوند:
•
•
•
•
•

سیستم حقوق جزایی
ارتقای اقتصادی
صحت عامه ،خانه های دولتی و صحت روانی
محیط زیست و زیرساخت ها
اقداماتی داخلی ادارات کنگ کونتی

دستورالعمل های جدید بر ایجاد تغییر در سطح کونتی متمرکز بوده و برعالوه ،توصیه هایی را مبنی بر تغییر راهکار ها در سطوح
شهری ،ایالتی و حتی ملی پیشنهاد خواهد کرد .این پیشنهادات اجرایی بر اساس تقاضا ها ،نیازهای عاجل و اولویت های مشخص که
توسط مقامات محلی ،سازمان ها و اجتماعات مردمی پیشنهاد شده ،تدوین گردیده اند.
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بودیجه پیشنهادی و پالیسی  2021-2020شامل منابع مالی مشخصی است تا دستورالعمل های اجرایی کل کنگ کونتی را در درازمدت
و البته به شکل دائمی با تاکید بر ارزش های اجتماعی و مبارزه با نژادپرستی تغییر دهد .هدف این دستورالعمل های برنامه ریزی شده
و بودیجه اختصاص داده شده ایجاد تغییرات مثبت در زندگی رنگین پوستان ،بومیان ،اطفال و خانواده هایی است که در کنگ کونتی
زندگی می کنند.
بخش اجرایی کنگ کونتی و صحت عامه کنگ کونتی و سیاتل به همکاری با شما در جهت اجرای این تغییرات ادامه داده و راهکارهای
پیشنهادی جامعه درین راستا رابا دیده باز استقبال می کند .با تداوم بودیجه و دستورالعمل ها در همه بخش ها ،تالش می کنیم تا منابع
و خدمات را به جای صرف کردن در پروژه های واکنشی و گذرا بر برنامه های وقایوی جامعه محور صرف نموده و ریشه های
بنیادی برنامه های مخرب گذشته را خشکانیده و بر زخم های موجود مرهم بگذاریم.
تقویت و حمایت از تالش های جامعه محور در راستای این تغییرات  ،اعتماد بین مردم و دولت را تقویت نموده ،نیاز به دخالت بخش
اجرایی/قضایی را در ناآرامی های اجتماعی کمتر نموده و باعث بهبود سالمت اجتماعی خواهد شد .تغییرات متفکرانه و درازمدت در
توزیع عادالنه منابع باعث ایجاد جامعه ای سالم تر ،خوشحال تر ،امیدوارتر ،امن تر و شکوفاتر شده و تضمین کننده عدالت
اجتماعی/نژادی برای تمامی افرادی که در کنگ کونتی زندگی می کنند ،خواهد بود.

اطالعات بیشتر:
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 ( Antiracist policy priorities at King Countyفقط به زنان انگلیسی )
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( Antiracist policy priorities for advocacy and partnershipفقط به زنان انگلیسی)
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Leading with Racial Justice in King County
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