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ນໍາພາເຂດປົກຄອງ King ໄປສູູ່ມາດຕະຖານທ ູ່ ສູງກວູ່າ: 

ບູລິມະສິດຂອງນະໂຍບາຍຕໍູ່ ຕ້ານຜູ້ແບູ່ ງແຍກເຊ ້ ອຊາດປ  

2021-2022 
 

ບາງຄົນເອ ີ້ ນ ໂຄວິດ-19 ວ່າ “ຕົວເປ ດເຜ ຍທ ່ ຍ່ິງໃຫຍ່” ຫ ຼື  “ຕົວສົມດຸນທ ່ ຍ່ິງໃຫຍ່”. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ 

ການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ບ່ໍໄດີ້ ສົມດຸນການເຂົີ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນທ ່ ຈໍາເປັນຢ່າງເທ່ົາທຽມ. ຍ່ິງໄປກວ່ານັີ້ ນ 

ມັນໄດີ້ສະແດງເຖິງຊ່ອງຫວ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ລະຫວ່າງປະຊາຊົນທ ່ ມ ການເຂົີ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນທ ່ ຈໍາເປັນຢ່າງເທ່ົາທຽມ 

ແລະ ປະຊາຊົນທ ່ ບ່ໍມ ການເຂົີ້ າເຖິງ. ມັນຍັງໄດີ້ສະແດງເຖິງສ່ິງໃໝ່ໆທ ່ ຂໍີ້ ມູນ, ວິທະຍາສາດ, ຜູີ້ ສະໜັບສະໜູນ, ຄົນຜິວດໍາ 

ແລະ ຄົນພຼືີ້ ນເມຼື ອງບ່ໍໄດີ້ສະແດງແກ່ພວກເຮົາເປັນເວລາຫ າຍຮຸ່ນຄົນ. ຂໍີ້ ມູນ, ເລຼື່ ອງລາວ ແລະ 

ປະສົບການດໍາລົງຊ ວິດຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ມ ການປ່ຽນແປງທ ່ ແທີ້ ຈິງ. 

ໃນຄໍາປາໄສແຫ່ງລັດຂອງເພ່ິນ ໃນວັນທ  24 ກໍລະກົດ 2020, ຜູີ້ ບໍລິຫານເຂດປົກຄອງ King, Dow Constantine, 

ໄດີ້ເວົີ້ າກ່ຽວກັບ “ຄວາມເປັນຈິງທ ່ ໂຫດຮີ້າຍຂອງການແບ່ງແຍກເຊຼືີ້ ອຊາດ ແລະ [ການຈໍາແນກ] 

ທ່ົວສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.” 

ການເສຍຊ ວິດ, ການຂາດຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ຄວາມບ່ໍສະຫງົບທ ່ ພວກເຮົາເຫັນໃນທີ້ອງຖ່ິນ ແລະ ທ່ົວປະເທດໃນປ  2020 

ແມ່ນຜົນຕາມມາໂດຍກົງຂອງການປະຕິເສດລະບົບປາຍທາງ, ການປະຕິບັດ ແລະ ນະໂຍບາຍທ ່ ຖຼື ກສີ້າງຂ ີ້ ນ ແລະ 

ສະໜັບສະໜູນໂດຍຄວາມເຊຼື່ ອທ ່ ວ່າຄົນຜິວຂາວຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຢູ່ໃນທ ່ ນັີ້ ນໄດີ້ອ ກຕ່ໍໄປ.  

ຄວາມສໍາເລັດ ທ ່ ພວກເຮົາມ ຮ່ວມກັນທ່ົວປະເທດແມ່ນຂ ີ້ ນກັບການມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍວິທ ການທ ່ ຄົນຜິວດໍາ ແລະ 

ຄົນພຼືີ້ ນເມຼື ອງໄດີ້ ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງບ່ໍເທ່ົາທຽມຈາກຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ການຂາດຄວາມຍຸຕິທໍາ 

ເພາະການແບ່ງແຍກເຊຼືີ້ ອຊາດ. ການຂາດຊັບພະຍາກອນທ ່ ເທ່ົາທຽມ ແລະ 

ການຂາດຄວາມຍຸຕິທໍາກະທົບພວກເຮົາທຸກຄົນ 

ໂດຍຂັດຂວາງວິທ ທ ່ ປະເທດຂອງພວກເຮົາຈະສາມາດສີ້າງຊຸມຊົນທ ່ ປອດໄພ, ມ ສຸຂະພາບດ , ມ ຄວາມຫວັງ ແລະ 

ມ ຄວາມສຸກ.  

ບູລິມະສິດຂອງແຜນການນະໂຍບາຍຕໍູ່ ຕ້ານຜູ້ແບູ່ ງແຍກເຊ ້ ອຊາດ: 

ໃນເດຼື ອນມິຖຸນາ 2020, ຜູີ້ ບໍລິຫານເຂດປົກຄອງ King, Dow Constantine, ແລະ 

ຜູີ້ ອໍານວຍການໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດປົກຄອງ Seattle ແລະ King, Patty Hayes, ກ່າວວ່າ 

ການແບ່ງແຍກເຊຼືີ້ ອຊາດຄຼື ວິກິດດີ້ານສາທາລະນະສຸກ. ເຂດປົກຄອງ King ແລະ 

ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກມ ພັນທະຕ່ໍແຜນການເທ່ົາທຽມດີ້ານເຊຼືີ້ ອຊາດເພຼື່ ອແກີ້ ໄຂວິກິດນ ີ້ ໃນໄລຍະຍາວ. 

ພວກເຮົາຈະກີ້າວໄປຂີ້າງໜີ້ າດີ້ວຍຄວາມເທ່ົາທຽມດີ້ານເຊຼືີ້ ອຊາດ, ຄວາມເທ່ົາທຽມດີ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລະບົບລັດຖະບານ. ກໍານົດການຂອງນະໂຍບາຍປ  2021-2022ສະບັບໃໝ່ 

(ເວບໄຊີ້ແມ່ນມ ໃຫີ້ໃນພາສາອັງກິດເທ່ົານັີ້ ນ.)  ຈາກເຂດປົກຄອງ King ລັດຖະບານຕັີ້ ງໃຈຟັງ ແລະ ຮັບຮູີ້ວ່າ 

ປະສົບການໃນການດໍາລົງຊ ວິດແຕ່ລະມຼືີ້ ຂອງຄົນຜິວດໍາ ແລະ 

ຄົນພຼືີ້ ນເມຼື ອງແມ່ນໄດີ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກແບ່ງແຍກເຊຼືີ້ ອຊາດທ ່ ເປັນໂຄງສີ້າງ ແລະ ຄວາມບ່ໍເທ່ົາທຽມດີ້ານເສດຖະກິດ. 

ຫີ້ອງການຜູີ້ ບໍລິຫານແມ່ນໃຫີ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ຂົງເຂດນະໂຍບາຍທ ່ ລະບຸໄວີ້ ຢູ່ຂີ້ າງລຸ່ມນ ີ້ ເພຼື່ ອປັບປຸງອໍານາດ, ຄວາມຮ່ັງມ  

ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທ ່ ດ ຂອງປະຊາຊົນທຸກຄົນ ໂດຍບ່ໍຈໍາແນກເຊຼືີ້ ອຊາດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈະອາໄສຢູ່ໃສ,  

https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Antiracist_policy_priorities_at_King_County.ashx?la=en
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ອາຊ ບຂອງພວກເຂົາ ຫ ຼື  ຈໍານວນທາງການເງິນ. ການປ່ຽນແປງເຫ ົ່ ານ ີ້ ໃນລະບົບ ແລະ 

ການລົງທ ນໃນຊຸມຊົນໃຫີ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ຄວາມເທ່ົາທຽມດີ້ານສັງຄົມ, ເຊຼືີ້ ອຊາດ ແລະ ເສດຖະກິດ.  

ມັນຮັບປະກັນວ່າ 

ຊັບພະຍາກອນຈະຖຼື ກແບ່ງປັນຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນເພຼື່ ອບັນລຸຄວາມຕີ້ອງການທ ່ ຕ່ໍເນຼື່ ອງຂອງປະຊາຊົນທ ່ ໄດີ້ ຮັບຜົນກະທົບ

ຢ່າງບ່ໍເທ່ົາທຽມໃນເຂດປົກຄອງ King ໂດຍໃຫີ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ຄົນຜິວດໍາ ແລະ 

ຄົນພຼືີ້ ນເມຼື ອງທ ່ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. 

• ລະບົບກົດໝາຍອາຍາ 

• ການພັດທະນາເສດຖະກິດ 

• ສາທາລະນະສຸກ, ສຸຂະພາບດີ້ານພ ດຕິກໍາ ແລະ ການຈັດສັນບີ້ ານ 

• ໂຄງສີ້າງພຼືີ້ ນຖານ ແລະ ສະພາບແວດລີ້ອມ 

• ການດໍາເນ ນງານພາຍໃນເຂດປົກຄອງ King 

ໂຄງສີ້າງຂອງນະໂຍບາຍໃຫີ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ການປ່ຽນແປງໃນລະດັບເຂດປົກຄອງ ພີ້ ອມທັງສະໜັບສະໜຸນ ແລະ 

ສະເໜ ການຮ່ວມມຼື ໃຫີ້ມ ການປ່ຽນແປງໃນລະດັບເມຼື ອງ, ລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ. 

ຂໍີ້ ສະເໜ ດີ້ານບໍລິການເຫ ົ່ ານ ີ້ ຖຼື ກພັດທະນາຂ ີ້ ນ ໂດຍອ ງໃສ່ການຮີ້ອງຂໍ, ຄວາມຕີ້ອງການໃນທັນທ  ແລະ 

ບູລິມະສິດສະເພາະທ ່ ລັດຖະບານທີ້ອງຖ່ິນ, ອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດີ້ສຼື່ ສານກັນ.  

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍີ້ ສະເໜ ງົບປະມານຂອງປ  2021-2022 ປະກອບມ ການສະສົມເງິນໂດຍສະເພາະສໍາລັບໄລຍະຍາວ, 

ການປ່ຽນແປງຖາວອນໃນຂັີ້ ນຕອນຕ່າງໆຂອງເຂດປົກຄອງເພຼື່ ອສະແດງຈຸດສໍາຄັນ ແລະ 

ຄຸນຄ່າຕ່ໍຕີ້ ານຜູີ້ ແບ່ງແຍກເຊຼືີ້ ອຊາດຂອງພວກເຮົາ. ເປົີ້ າໝາຍຂອງກໍານົດການ ແລະ 

ງົບປະມານຂອງນະໂຍບາຍທ ່ ໄດີ້ຂ ີ້ ນແຜນໄວີ້ແມ່ນເພຼື່ ອບັນລຸຄວາມຕີ້ອງການ ແລະ 

ນໍາໃຊີ້ການປ່ຽນແປງໃນທາງທ ່ ດ ສໍາລັບຄົນຜິວດໍາ ແລະ ຄົນພຼືີ້ ນເມຼື ອງ, ເດັກນີ້ ອຍ ແລະ 

ຄອບຄົວທ ່ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງ King.  

ຫີ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດປົກຄອງ King - ເຂດປົກຄອງ Seattle ແລະ King 

ຈະສຼື ບຕ່ໍຮ່ວມມຼື ກັບທ່ານ ແລະ ຈະເພ່ິງພາການຕອບໂຈດທ ່ ຊຸມຊົນເປັນຫ ັ ກ 

ໃນຂະນະທ ່ ພວກເຮົາດໍາເນ ນການປ່ຽນແປງທ ່ ຈໍາເປັນເຫ ົ່ ານ ີ້ . ຕະຫ ອດວົງຈອນງົບປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍທ ່ ຕ່ໍເນຼື່ ອງ, 

ຄວາມພະຍາຍາມເຫ ົ່ ານ ີ້ ຈະສຼື ບຕ່ໍເຮັດໃຫີ້ ຊັບພະຍາກອນອອກຫ່າງຈາກລະບົບ ແລະ 

ບໍລິການທ ່ ພຽງແຕ່ຕອບສະໜອງຜົນຕາມມາເທ່ົານັີ້ ນ, ນໍາໃຊີ້ໃນການປີ້ອງກັນທ ່ ອ ງໃສ່ຊຸມຊົນເປັນຫ ັ ກ 

ທ ່ ເຮັດວຽກເພຼື່ ອກໍາຈັດຕົີ້ ນຕໍ ແລະ ຢຸດການສຼື ບຕ່ໍຂອງຜົນຕາມມາທ ່ ເຈັບປວດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ.   

ການເພ ່ ມກໍາລັງ ແລະ 

ການສ່ົງເສ ມຄວາມພະຍາຍາມທ ່ ອ ງໃສ່ຊຸມຊົນເປັນຫ ັ ກຈະປີ້ອງກັນບ່ໍໃຫີ້ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕີ້ອງພົວພັນກັບລະບົບກົດໝາ

ຍ, ຊ່ວຍສີ້າງຄວາມໄວີ້ວາງໃຈຄຼື ນໃໝ່ ແລະ ສ່ົງເສ ມການເປັນຢູ່ທ ່ ດ ຂອງຊຸມຊົນ. ການປ່ຽນແປງຢ່າງມ ການໄຕ່ຕອງ ແລະ 

ສໍາລັບໄລຍະຍາວໃນການແຈກຢາຍຊັບພະຍາກອນທ ່ ຈໍາເປັນຢ່າງເທ່ົາທຽມຈະສີ້າງຊຸມຊົນທ ່ ມ ສຸຂະພາບດ ຂ ີ້ ນ, 

ມ ຄວາມສຸກຂ ີ້ ນ, ມ ຄວາມຫວັງ, ປອດໄພ ແລະ ຈະເລ ນ ໂດຍຕິດແໜີ້ນກັບຄວາມເທ່ົາທຽມ ແລະ 

ຄວາມຍຸຕິທໍາດີ້ານເຊຼືີ້ ອຊາດສໍາລັບທຸກຄົນທ ່ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງ King.  

 

ຂ້ໍມູນເພ ູ່ ມເຕ ູ່ ມ: 

https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Anti-Racism_Budget_Fact_Sheet_FINAL_091820.ashx?la=en
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• ບູລິມະສິດຂອງນະໂຍບາຍຕ່ໍຕີ້ ານຜູີ້ ແບ່ງແຍກເຊຼືີ້ ອຊາດໃນເຂດປົກຄອງ King 

(ເວບໄຊີ້ແມ່ນມ ໃຫີ້ໃນພາສາອັງກິດເທ່ົານັີ້ ນ) 

• ບູລິມະສິດຂອງນະໂຍບາຍຕ່ໍຕີ້ ານຜູີ້ ແບ່ງແຍກເຊຼືີ້ ອຊາດເພຼື່ ອການສ່ົງເສ ມ ແລະ ການຮ່ວມມຼື  

(ເວບໄຊີ້ແມ່ນມ ໃຫີ້ໃນພາສາອັງກິດເທ່ົານັີ້ ນ) 

• ນໍາພາດີ້ວຍຄວາມຍຸຕິທໍາດີ້ານເຊຼືີ້ ອຊາດໃນເຂດປົກຄອງ King(ເວບໄຊີ້ແມ່ນມ ໃຫີ້ໃນພາສາອັງກິດເທ່ົານັີ້ ນ) 

 

 

https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Antiracist_policy_priorities_at_King_County.ashx?la=en
https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Antiracist_policy_priorities_for_advocacy_and_partnership.ashx?la=en
https://publichealthinsider.com/2020/09/16/leading-with-racial-justice-in-king-county/

