Đẩy mạnh Hoạt động Nâng cao Công bằng Chủng tộc
Mạng lưới Hoạt động vì Tầm nhìn Tương lai (Vision Action Network) và các đối tác cộng đồng
như Adelante Mujeres, Mạng lưới Người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương ở Oregon (Asian
Pacific American Network of Oregon), Bienestar và Liên minh Cộng đồng Da màu (Coalition of
Communities of Color) đã và đang hợp tác để nâng cao công bằng chủng tộc ở Quận
Washington, cải thiện cuộc sống cho người da màu trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế
và tham gia dân sự.
Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2019, chúng tôi đã tổ chức hai diễn đàn toàn quận và sáu cuộc hội
thoại cộng đồng có chủ đích văn hóa cụ thể, với sự tham gia của hơn 500 người đến từ chính
quyền địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp và các cộng đồng thiếu sự đại diện.
Tại diễn đàn toàn quận lần thứ nhất, các bên tham gia đã đưa ra hàng chục ý tưởng rất tuyệt vời
về nâng cao công bằng chủng tộc, và sau đây là một số ý tưởng hay nhất:
1. Cung cấp một nền giáo dục công bằng cho học sinh và phụ huynh (và giáo viên và
quản trị viên), bao gồm các khóa đào tạo về sự thiên vị ngầm
2. Giảm/xóa các yêu cầu về kiểm tra lý lịch hình sự nhằm sàng lọc những người nộp
đơn xin trợ cấp của những chương trình trợ cấp chuyên giúp đỡ các gia đình có thu
nhập thấp
3. Gia tăng mức tham gia và đại diện của người da màu trong tất cả các ủy ban, hội
đồng dân sự
4. Cung cấp các chương trình trước và sau giờ học miễn phí, bao gồm việc đưa đón
5. Cung cấp các chương trình cố vấn cho thanh thiếu niên da màu cũng như các nhóm
thiểu số, trong đó có chương trình hướng dẫn cách đứng ra tranh cử
6. Tăng số lượng sinh viên da màu ở các trường cao đẳng/đại học bằng cách tuyển
dụng và nâng cao sự đại diện của các giáo sư, nhà lãnh đạo thuộc nhiều nguồn gốc
chủng tộc khác nhau, cũng như các nhà chức trách mà đang làm việc với các trường
học, trường cao đẳng cộng đồng và trường đại học ở địa phương
TIẾNG NÓI CỘNG ĐỒNG

"Việc các cộng đồng người gốc La Tinh không được
trạng nhập cư.
đại diện đầy đủ (trong các cơ quan chính phủ) là
một điều đáng lo ngại và có ảnh hưởng tiêu cực đến
niềm tin và sự tin tưởng."
- Thành viên Cộng đồng

Kết quả của các cuộc hội thoại cộng đồng
gần đây cho thấy chúng ta cần có thêm
những chương trình đào tạo hiệu quả về
kiến thức văn hóa; thêm những nơi công
cộng chào đón sự đa dạng, hòa hợp; tăng
cường sự đại diện cho người da màu
trong các cơ quan chính phủ và đời sống
dân sự; và cung cấp các nguồn hỗ trợ
thiết yếu cho tất cả mọi người, bất kể tình

HÀNH ĐỘNG
Các bên tham gia diễn đàn toàn quận lần thứ hai đã kết hợp những ý tưởng hay nhất và đề ra
một số phương án triển khai, xong đã đi đến những kết luận quan trọng sau:
CÁC CHỦ ĐỀ ĐI ĐẦU
▪

▪
▪

▪

Tạo một lối đi cho thanh thiếu niên da màuthông qua các chương trình cố vấn, với sự
hợp tác của các nhà chức trách/lãnh đạo trong cộng đồng, những người mà sẽ khuyến
khích, động viên các em tích cực tham gia trong cộng đồng và cố gắng giành được các
vai trò lãnh đạo.
Cung cấp các khóa đào tạo vềsự thiên vị ngầm, kiến thức văn hóa và tính đa dạng nhằm
nâng cao khả năng đáp ứng với các vấn đề liên quan đến hành vi thù ghét/thiên vị/phân
biệt chủng tộc.
Kết nối và phân bổ lại các nguồn hỗ trợ thiết yếu để ưu tiên cho người da màu. Hợp
tác để loại bỏ các rào cản, tạo cơ hội tốt hơn cho những người da màu mà thường cảm
thấy không thoải mái hoặc không được chào đón trong lúc họ đang tìm cách xác định
hướng đi cho mình trong các hệ thống chính phủ hiện tại.
Tuyển dụng các nhà giáo, nhân viên nhà trường đa chủng tộc để phản ánh tốt hơn toàn
thể học sinh và cộng đồng, cùng một lúc truyền cảm hứng cho giới trẻ da màu theo đuổi
ước mơ của mình.

Đại diện Hỗ trợ Đào tạo
Cố vấn Những nơi công cộng có sự chào đón
CÁC CHỦ ĐỀ VÀ DỰ ÁN ĐI ĐẦU
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▪
▪
▪

Tăng cường sự đại diện của người da màu để thực sự phản ánh bản chất của cộng
đồng.
Tạo sức mạnh cho người da màu để các quyết định chúng ta đưa ra phản ánh được
toàn thể cộng đồng.
Đầu tư vào giới trẻ da màu để tạo mộtlối đi đầy hứa hẹn cho tương lai.
Loại bỏ các rào cản toàn hệ thống hiện tại nhằm mang lại nhiều cơ hội hơn cho người
da màu trong mọi lĩnh vực.
(Thành viên Cộng đồng)

Để biết thêm thông tin, hãy
liên hệ:
Vision Action Network
info@visionactionnetwork.org
503-846-5792

"Những nỗ lực như đảm bảo các em học sinh trung
học được đăng ký để bỏ phiếu thực sự có thể tạo nên
sự khác biệt."
- Thành viên Cộng đồng

