نگهداری شهرستان کینگ با یک استاندارد باالتر :اولویت های
سیاست ضد نژاد پرستی در سالهای 2021-2020
بعضی ها به کووید " ،۱۹افشا گر بزرگ" و یا "تعادل کننده بزرگ" می گویند.
به هر حال ،در جریان بیماری همه گیر کووید ۱۹-دسترسی عادالنه به منابع مورد نیاز متوازن نیست .این امر بدرستی از یک تفاوت
بزرگ بین افرادی که دسترسی عادالنه به منابع مورد نیاز دارند و کسانی که ندارند  ،پرده میدارد .همچنین ،هیچ مورد جدیدی را نیز
برمال نکرده است که داده ها ،علوم ،مدافعان ،سیاه پوستان و بومی ها قبال برای نسل ها ی ما نگفته باشند .داده ها ،داستان ها و تجارب
زندگی نیاز به تغییر واقعی دارند.
داو کنستانتین  ،مدیر اجرایی شهرستان کینگ ،در سخنرانی  24ژوالئیه سال  ، 2020در مورد "واقعیت وحشیانه نژاد پرستی و
[تبعیض] در کل جامعه ما به ایراد سخن پرداخت".
مرگ ،فقدان عدالت و ناآرامی هایکه در سال  2020در سطح محلی و سراسر کشور شاهد آن هستیم ،نتیجه مستقیم امتناع از پایان دادن
به سیستم ها ،رویه ها و سیاست هایی است که توسط برتری سفید ساخته و تداوم یافته است .بیشتر از این نمی توانیم در این محدوده
بمانیم.
موفقیت مشترک ما در کل شهرستان بستگی به پاسخگویی در برابر روشهایی دارد که سیاه پوستان و بومی ها به دلیل نژاد پرستی
ناعادالنه گرفتار اسیب های روحی و روانی و بی عدالتی شده اند .فقدان منابع مناسب و عدم اجرای عدالت توانمندی مانرا در ایجاد
جوامع امن  ،سالم و امیدوار متاثیر می سازد.

اولویت های برنامه سیاست ضد نژادپرستی:
داو کنستانتین مدیر اجرایی کینگ کاونتی و پیتی هیز مدیر بهداشت عمومی -سیاتل و شهرستان کینگ در ژوئن  2020نژادپرستی را
یک بحران بهداشت عمومی تعریف کردند و متعهد به یک برنامه منصفانه نژادی برای رفع این بحران در طوالنی مدت شدند.
ما در مسیر انصاف نژادی ،انصاف اقتصادی و مسئولیت سیستم دولت جلو خواهیم رفت.
دستور کار سیاست جدید ( 2021 -2021وبسایت فقط به زبان انگلیسی است) دولت کینگ کاونتی ،عمدا تجربیات زندگی روزمره
مردم سیاه پوست و بومی را که بیشتر تحت تاثیر نژاد پرستی ساختاری و بی انصافی اقتصادی قرار گرفته اند ،گوش فرا داده و تأیید
می کند.
دفتر اجرایی ،در محدوده سیاسی ذیل متمرکز بوده تا در فرایند بستر سازی قدرت ،ثروت و رفاه همه افراد ،فراتر از نژاد محل زندگی،
شغل یا میزان مالی ،سودمند واقع شود .این تغییرات در سیستم و سرمایه گذاری های جامعه بر انصاف اجتماعی ،نژادی و اقتصادی
متمرکز است.
این فرایند ،تقسیم عادالنه منابع در مطابقت با بستر نیازمندی های مستمر مردم که بیشترین اسیب دیدگی را در شهرستان کینگ متحمل
شده تضمین نموده و جوامع سیاه پوستان و بومیان را نیز در محراق توجه دارد.
•
•
•
•
•

سیستم حقوقی کیفری
توسعه اقتصادی
بهداشت عمومی  ،بهداشت رفتاری و مسکن
زیرساخت ها و محیط زیست
اجراأت داخلی شهرستان کینگ

ساختار سیاسی بر امور تغییرات در سطح کاونتی (شهرستان) و همچنین توصیه های پشتیبانی و مشارکت در سطح شهر ،ایالت و
فدرال متمرکز است .این پیشنهادات اجرایی توسط دولت محلی ،سازمان ها و انجمن بر اساس درخواست ها ،نیازهای فوری و اولویت
های خاص تهیه شده است.
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سیاست ها و پیشنهادات بودجه  2021-2021شامل سپرده های خاص برای یک تغییر بلند مدت و دایمی در رویه های شهرستان بوده
تا رفتار ها و ارزش های ضد نژادپرستانه ما را به نمایش بگذارد .هدف برنامه و بودجه برنامه ریزی شده تامین نیازها و اعمال
تغییرات مثبت برای افراد سیاه پوست و بومی  ،کودکان و خانواده های ساکن در شهرستان کینگ است.
دفتر اجرایی کینگ کاونتی و بهداشت عمومی  -سیاتل و کینگ کاونتی همچنان به همکاری خویش با شما تداوم بخشیده و با انجام این
تغییرات الزم به راه حل های جامعه اعتماد خواهند کرد.
در فرایند تداوم بودجه و سیاست ها ،این تالش ها باعث می شود تا منابع را از سیستم ها و سرویس هایی که فقط به نتایج و پیشگیری
های مبتنی بر جامعه بوده ،دور کرده و در روند از بین بردن دالیل اصلی و متوقف کردن ادامه نتایج آسیب زا و مضر فعالیت می
نماید.
تقویت و حمایت از تالشهای مبتنی بر جامعه  ،از نیاز به دخالت در سیستم حقوقی جلوگیری به بازسازی اعتماد کمک کرده و رفاه
جامعه را تشویق می کند .تغییر قابل تامل و طوالنی مدت در توزیع عادالنه منابع مورد نیاز  ،جوامع سالم تر ،شاد تر ،امیدوار ،ایمن
و پر رونقی را در سایه انصاف و عدالت نژادی برای تمامی ساکنین شهرستان کینگ فراهم می کند.
معلومات اضافی:
)وبسایت فقط به زبان انگلیسی است( Antiracist policy priorities at King County

•

)وبسایت فقط به زبان انگلیسی است( Antiracist policy priorities for advocacy and partnership

•

Leading with Racial Justice in King County

•
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