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ເຖິງ: ຊຸມຊົນ ແລະ ຄູ ່ ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາໃນການໃຫ້ ບໍລິການ
ຈາກ: ບັນດາຜູ້ ອໍານວຍການຄະນະກໍາມະການຂອງອົງກອນໃຫ້ ການຮ່ ວມມືດ້ ານສຸ ຂະພາບ (CHC) ລັດຄາລີຟໍເນຍ
ເລ່ື ອງ: ບັນດາຜູ້ ນໍາຂອງ CHC
ຂໍສະແດງຄວາມເປັນນ້ໍ າໜ່ຶ ງໃຈດຽວກັນກັບການປະທ້ ວງຕ່ໍ ຕ້ ານຄວາມຍຸ ຕິທໍາທາງສັງຄົມ ແລະ ເຊ້ື ອຊາດ
ອົງກອນໃຫ້ ການຮ່ ວມມືດ້ ານສຸ ຂະພາບ ລັດຄາລີຟໍເນຍໄດ້ ຈັດຂ້ື ນຕາມພາລະກິດໃນການສ່ົ ງເສີມສຸ ຂະພາບ ແລະ
ຄວາມເປັນຢູ ່ ທ່ີ ດີຂອງຜູ້ ຢູ ່ ອາໄສທັງໝົດໃນລັດ ຄາລີຟໍເນຍ. ໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພວກເຮົານ້ັ ນ,
ພວກເຮົາໄດ້ ສ້າງຫຼາກຫຼາຍໂຄງການ ແລະ
ການໃຫ້ ບໍລິການໃນອະດີດທ່ີ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ ອງການຂອງປະຊາກອນໃນຊົນນະບົດ ແລະ
ໃນເມືອງທ່ີ ດ້ ວຍໂອກາດ.
ເມ່ື ອອາທິດທ່ີ ແລ້ ວ,
ພວກເຮົາໄດ້ ເຫັນເຫດການຮ້ າຍແຮງທ່ີ ກາຍເປັນເລ່ື ອງຄຸ ້ ນເຄີຍກັນດີຂອງທຸ ກຄົນໃນກຸ ່ ມຄົນຜີວດໍາ ແລະ
ສີຜີວຂອງຄົນໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາທ່ີ ຫວນກັບມາເຢ່ື ອນຢາມປະຫວັດສາດຄວາມແຕກຕ່ າງທາງເຊ້ື ອຊາດ,
ທາງສັງຄົມ, ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ທາງສຸ ຂະພາບຮ່ າງກາຍ.
ໃນທ່ົ ວປະເທດຂອງພວກເຮົາຜູ້ ຄົນຕ່ າງຫວາດພະວາກັບການສັງຫານ George Floyd ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ແລະ
ລວມເຖິງ Breonna Taylo , ແລະ Ahmaud Arbery . ພວກເຮົາມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນຄວາມໂກດແຄ້ ນ,
ຄວາມສ້ິ ນຫວັງ, ແລະ ຄວາມມືດມິດ.
ໃນຖານະເປັນອົງກອນທ່ີ ອຸ ທິດຕົນເອງເພ່ື ອນໍາມາຊ່ຶ ງສຸ ຂະພາບ ແລະ
ການເຂ້ົ າເຖິງດ້ ານສຸ ຂະພາບເພ່ື ອປະຊາກອນທ່ີ ດ້ ວຍ ໂອກາດທ່ົ ວລັດ ຄາລີຟໍເນຍ, ແລະ
ໂດຍສະເພາະຢ່ າງຍ່ິ ງເມ່ື ອໃຫ້ ຄວາມບ່ໍ ເທ່ົ າທຽມກັນໃນດ້ ານສຸ ຂະພາບ ແລະ ຜົນໄດ້ ຮັບທາງ
ສຸ ຂະພາບພາຍໃນໝູ ່ ຊຸມຊົນຄົນຜີວດໍາ ແລະ ສີຜີວອື່ນ,
ພວກເຮົາເສຍໃຈຢ່ າງຍ່ິ ງຕ່ໍ ການສູ ນເສຍຊີວິດທີ່ໜ້ າສະຫົ ຼ ກໃຈ ແລະ ບ່ໍ ເປັນອັນຄວນເຫ່ົ ຼ ານ້ີ .
ບັນຫາຕ່ າງໆນາໆການຢຽບຢ້ໍ າສີຜີວຍັງຄົງເກີດຂ້ື ນມີຢູ ່ ແລະ ຢາກໃຫ້ ພວກເຮົາທຸ ກຄົນ, ແລະ ທຸ ກອົງ ກອນ
ທີ່ຢູ ່ ໃນຊຸມຊົນທັງໝົດຢືນຢັດຕ່ໍ ຕ້ ານຄວາມຍຸ ຕິທໍາທາງເຊ້ື ອຊາດ ແລະ ເສີມສ້ າງການປ່ ຽນແປງທາງສັງຄົມທ່ີ ແທ້ ຈິງ
ແລະ ເປັນລະບົບທີ່ຈະສ່ົ ງຜົນເປັນຈິງໃຫ້ ກັບການຄຸ ້ ມຄອງອັນເທົ່າທຽມກັນພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ.
ອົງກອນໃຫ້ ການຮ່ ວມມືດ້ ານສຸ ຂະ ພາບ
ລັດຄາລີຟໍເນຍມຸ່ ງໝ່ັ ນຢ່ າງແນ່ ວແນ່ ທ່ີ ຈະເປັນສ່ ວນໜ່ຶ ງຂອງການແກ້ ໄຂບັນຫາໃນການແກ້ ບັນຫາເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ແລະ ສ້ າງ
“ມາດຕະຖານປົກກະຕິໃໝ່ ” ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາທ່ີ ຈະສະທ້ ອນເຖິງຄວາມຍຸ ຕິທໍາ, ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ
ຄວາມເທ່ົ າ ທຽມໃນການຄຸ ້ ມຄອງພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ.
ນອກຈາກນ້ີ ພວກເຮົາຍັງເຊ່ື ອວ່ າຄວນເບ່ີ ງຢ້ ອນກັບໄປ ແລະ ຈົດຈໍາສິ່ງທ່ີ ດຣ. ມາຕິນ ລູ ເທີ ຄິ່ງ ຈູ ເນີຍ
ເວ້ົ າດ້ ວຍວິທີທາງຫຼາຍ
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ຢ່ າງທີ່ມີຄວາມໝາຍກ່ ຽວກັບບັນຫາເຫ່ົ ຼ ານີ້ເມ່ື ອລາວສະຫຼະຊີວິດຂອງລາວເພ່ື ອສ້ າງຈຸ ດເລ່ີ ມສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ
ຄວາມຍຸ ຕິ ທໍາທາງເຊື້ອຊາດ. ແນວຄວາມຄິດຈາກ ດຣ. ຄ່ິ ງເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ນັບມ້ື ມີຄວາມໝາຍຕ່ໍ ປະຈຸ ບັນເໝືອນກັບ 50
ກວ່ າປີທີ່ຜ່ ານມາ.
“ຄວາມບ່ໍ ຍຸ ຕິທໍາກັບທຸ ກທ່ີ ເປັນໄພຄຸ ກຄາມຕ່ໍ ຄວາມຍຸ ຕິທໍາໃນທ່ີ ນ້ັ ນໆຕາມໄປດ້ ວຍ.”
“ຄວາມມືດມົນບ່ໍ ສາມາດຂັບເຄືອນໄດ້ ຄວາມມືດມົນອອກ; ພຽງແຕ່ ແສງສະຫວ່ າງເທ່ົ ານ້ັ ນທ່ີ ເຮັດໄດ້ .
ຄວາມກຽດຊັງບ່ໍ ສາມາດຂັບເຄ່ື ອນຄວາມກຽດຊັງອອກໄດ້ ; ພຽງແຕ່ ຄວາມຮັກເທ່ົ ານ້ັ ນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ .”
“ມາດຕະການສຸ ດທ້ າຍຂອງມະນຸ ດບ່ໍ ໄດ້ ຢູ່ຈຸດທ່ີ ລາວຢືນໃນຄາວທ່ີ ມີຄວາມສະບາຍ ແລະ
ຄວາມສະດວກ, ແຕ່ ຢູ່ຈຸດທ່ີ ລາວຢືນໃນເວລາແຫ່ ງຄວາມທະທາຍ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ ງ.”
“ໃນທ່ີ ສຸ ດ, ພວກເຮົາຈໍາບໍ່ໄດ້ ເຫ່ົ ຼ າຄໍາເວົ້າຂອງສັດຕູ ຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ ກັບເປັນຄວາມມິດງຽບ
ຂອງເພື່ອນຂອງພວກເຮົາ”

ອົງກອນໃຫ້ ການຮ່ ວມມືດ້ ານສຸ ຂະພາບ ລັດຄາລີຟໍເນຍກັບຖະແຫຼງການນ້ີ ,
ໄດ້ ປະກາດວ່ າຈະເປັນສ່ ວນໜ່ຶ ງໃນພາລະກິດ ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະຕ້ັ ງໃຈໃຫ້ ການຮ່ ວມມື ແລະ
ເຂົ້າຮ່ ວມກັບພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ຄູ ່ ຮ່ວມ ງານອ່ື ນໆ ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເຈ້ົ າ
ໜ້ າທີ່ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການເລືອກຕ້ັ ງໃຫ້ ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນໃນການຊອກຫາຄວາມສະຫວ່ າງໃນຄວາມມືດມົນ;
ເພື່ອເສີມສ້ າງຄວາມຮັກແທນຄວາມກຽດຊັງ; ແລະ ຫາວິທີທາງທ່ີ ສາມາດລົງມືຢ່ າງມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ແລະ
ເປັນອິດສະລະ ພາບ ເພື່ອສະໜັບສະໜູ ນຄົນທີ່ໄດ້ ຮັບຄວາມເຈັບປວດ. ທັ້ງໝົດທ້ັ ງມວງ,
ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກເພ່ື ອຮັກສາບາດແຜ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດຂອງຄວາມບ່ໍ ຍຸ ດຕິທໍາໃຫ້ ດີຂ້ື ນ ແລະ
ຮັບຟັງວິທີຕ່ າງໆທີ່ພວກເຮົາສາມາດຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຜູ້ ທີ່ມີຄວາມເຈັບປວດ ແລະ
ທຸ ກທໍລະມານມາດົນນານຍ້ ອນຄວາມບ່ໍ ຍຸ ຕິທໍາດ້ ານເຊື້ອຊາດ ແລະ ສັງຄົມ.
ພວກເຮົາຂໍສະຫລຸ ບໂດຍຢາກກ່ າວວ່ າພວກເຮົາພ້ ອມທ່ີ ຈະເປັນຄູ ່ ຮ່ວມມືໃນການເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນ ––
ໃນການຊອກຫາວິທີ ແກ້ ໄຂທີ່ຈະປ່ ຽນແປງໄລຍະເວລາແຫ່ ງຄວາມຫັ ຼ ງໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ ມີຜົນດີຂ້ື ນ.
ພວກເຮົາເຊ່ື ອ ແລະ ຢືນຢູ ່ ຢັດໃນ ຫັ ຼ ກການເຫົ່ ຼ ານີ້ ແລະ ຈະໃຫ້ ການສະ ໜັບສະ
ໜູ ນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ ໂລກເປັນສະຖານທ່ີ ທີ່ເຕັມໄປດ້ ວຍຄວາມ
ຍຸ ດຕິທໍາອັນມີຄວາມເທ່ົ າທຽມກັນຢ່ າງແທ້ ຈິງສໍາລັບທຸ ກຄົນໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.
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