
Որոշում	106A	–	Աշխատանքային Արդարության Հասնելու Համար Մենք Պետք է
                    Հասնենք Ռասայական Արդարության 

 
Չորս տարի առաջ, մենք հետամուտ եղանք մեր միության Արդար Հասարակության Տեսլականին, որտեղ

բոլոր աշխատողները գնահատված են, իսկ մարդիկ՝ հարգված, որտեղ ընտանիքներն ու համայնքները
բարգավաճում են, և որտեղ մենք հաջորդ սերունդներին թողնում ենք առավել բարենպաստ և
հավասարության աշխարհ:
Այս պատկերացմանը հասնելու համար, մենք պետք է առերեսվենք մեր երկրների անցյալի վատագույն
երևույթներին: Ստրկությունն է եղել երկրի օրենքը 246 տարի շարունակ այն 397 տարվանից, երբ առաջին
գաղութարարները ոտք դրեցին ցամաք, որը հետագայում դարձավ Միացյալ Նահանգներ, 361 տարի՝
Պուերտո Ռիկոյում և 206 տարի՝ Կանադայում: Հարյուրավոր տարիների դաժան վերաբերմունքն ու
վերահսկողությունը Սևամորթների նկատմամբ հանգեցրեց այն փաստին, որ Սևամորթների
մեծամասնությունը ստանում էին կյանքին չբավականացնող աշխատավարձ, ունեին շատ քիչ ունեցվածք
կամ ընդհանրապես չունեին և օրեցօր պայքարում էին արժանապատվության, հարգանքի և մարդու
հիմնական իրավունքների համար:  Սա ընդգծում է մեր ներկայի այն կարևոր իրողությունը, որ
տնտեսական հավասարությունն ու ռասայական հավասարությունը հիմնովին փոխկապակցված են:  

Այսօր, շահութաբեր ընկերությունները կրճատում են աշխատավարձերը՝ ստիպելով 64 միլիոն մարդու աշխատել
$15-ից էլ պակաս մեկ	ժամվա համար:		Նույնիսկ բազմաթիվ աշխատանքների առկայության դեպքում, մարդիկ չեն
կարողանում ծայրը ծայրին հասցնել՝ անկախ այն բանից, թե որքան ծանր է նրանց աշխատանքը: Նրանց
մեծամասնությունը սևամորթներ են: Փաստացիորեն, Սևամորթ կամ Լատինաամերիկացի աշխատողների կեսից
ավելին աշխատում են $15	մեկ ժամվա համար՝ ի տարբերություն 36 տոկոս սպիտակամորթ աշխատողների:

Սա ամենևին էլ զուգադիպություն չէ, և ոչ ոք այդքան լավ չի պատկերացնում այդ, որքան սևամորթ կանայք,
ովքեր խնամում են տարեցներին և հաշմանդամներին, չնայած այն փաստին, որ խտրական աշխատանքային
օրենքները մերժեցին նրանց հիմական օրինական պաշտպանությունը և նույնիսկ նվազագույն աշխատավարձը,
քանի որ հարավում “տնային”	գործերն ավանդաբար իրականացվում են սևամորթ կանանց կողմից: Այս կանայք
ընդդիմացան ռասիզմին, որը բնորոշել էր իրենց աշխատանքը որպես անհավասար, ինչն արդեն ամրագրվել էր մեր
աշխատանքային օրենսդրության մեջ: Նրանք ստեղծեցին միություններ՝ ճանապարհ հարթելով հազարավոր այլ
խնամակալների համար, ովքեր միացան ԾՄՄ-ին, որպեսզի բարելավեն իրենց և այն մարդկանց կյանքը, ում ամեն
օր խնամում են:    

Տնային խնամակալները նման անհավասարության միայն մեկ օրինակն են: Մեր կատարած աշխատանքների մեծ
մասը՝ երեխաների խնամք, շենքերի մաքրում, ավտոբուսների վարում, լվացքատան աշխատանք և այլն, ցածր
վարձատրվող և թերագնահատված է այն պարզ պատճառով, որ դրանք եղել են աշխատանքներ, որն իրականացվել
են միայն սևամորթ մարդկանց և կանանց կողմից:   Տասնամյակներ շարունակ, մեր միությունը պայքարել է
աշխատողների համար արդարության հասնելու՝ բարձրացնելով աշխատավարձերը և բարելավելով նրանց
ընտանիքների կյանքն, իսկ հիմա արդեն պարզ է, որ այդ ամենը բավարար չէ: Միությունների աշխատանքը չի
վերացրել սևամորթների հանդեպ ռասիզմն ու անհավասարությունը: Փաստորեն, մենք երբեք չենք հասնի
տնտեսական արդարության՝ առանց ռասայական արդարության հասնելու:  

Այս անարդարությունները մի մասն են կազմում մեր երկրների ցավագին ստրկատիրական ժառանգության և
սևամորթների դեմ ռասայական խտրականության, շարունակական ռասայական ու տնտեսական
անհավասարությունների՝ մեր կառավարությունում, տնտեսությունում, մեր ամենօրյա կյանքում կարևոր դեր
ունեցող հաստատություններում: Նույնիսկ առաջադեմ Քվեի Իրավունքի Ակտը քննադատությունների է
արժանանում՝ կրկին անգամ վտանգելով սևամորթ ամերիկացիների հիմնական ժողովրդավարական
իրավունքները:	Համակարգն ընդդիմացել է սևամորթներին, ովքեր, հավանաբար, ավելի վատ վիճակում են, քան
սպիատակամորթները՝ տնտեսական բարեկեցության, տնային պայմանների, առողջության առումով: Իսկ մեր
ռասայապես խտրական արդարադատության համակարգում սևամորթներն ազատազրկվում են հինգ անգամ, իսկ
լատինաամերիկացիները երկու անգամ ավելի, քան սպիտակամորթները:

Միայն այս տարի, մենք տեսել ենք ռասայական անհավասարության սրտաճմլիկ խաղեր Ֆլինտ-ում, Միչիգան-ում,
որտեղ ավելի քան 100.000 մարդ-հիմնականում սևամորթեներ և իմիգրանտներ- թունավորվել են քաղաքապետ Rick
Snyder-ի օրոք՝ իրենց սեփական ջրմատակարարմանից-որ պաշտոնեց քաղաքական նշանակված
պատասխանատու հանրային աշխատանքի փոխարինող ժողովրդի-փոխարինելով ֆլինտում ընտրված
ղեկավարների հետ: Մարզապետի նշանակված պաշտոնյանները փոխեցին ջրամատակարարումը Հրոն
լճից, որը ունի քաղցրահամ ջրի աղբույր, խնայելու համար մի փոքր գումար:

Նույնիսկ մեր սրբագույն հաստատությունները պետք է թոթափեն սևամորթների դեմ ռասայական



ղեկավարների հետ: Մարզապետի նշանակված պաշտոնյանները փոխեցին ջրամատակարարումը Հրոն
լճից, որը ունի քաղցրահամ ջրի աղբույր, խնայելու համար մի փոքր գումար:

Նույնիսկ մեր սրբագույն հաստատությունները պետք է թոթափեն սևամորթների դեմ ռասայական
խտրականության երկարատև պատմության հետքերը:  Գերագույն Դատարանի Արդարադատության պրոֆեսոր
Սկալիայի այն միտքը, որ "Կան մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ Աֆրո-ամերիկացիները չեն շահում Տեխասի
համալսարան ընդունվելիս, որտեղ նրանք լավ չեն սովորում, նրանք պետք է ընդունվեն պակաս առաջադեմ
ուսումնական հաստատություն, որտեղ նրանք ավելի լավ կսովորեն ”	դառը հիշեցում է ռասիզմի մասին նույնիսկ
այն հաստատությունում, որը պատասխանատու էր անհավասարության և օրինական խտրականության
դադարեցման համար:

Բազմաթիվ սոցիալական ծրագրերն ու օրենքները, որոնց մենք առնչվում ենք աշխատողներին օգնելիս՝
Սոցիալական Անվտանգություն, Ազգային Աշխատանքային Հարաբերությունների Ակտ, ԳԼ Օրինագիծ, Մատչելի
Խնամքի Ակտ, Տնտեսական, Սոցիալական և Մշակութային Իրավունքների Միջազգային Դաշնագիր  (ՏՍՄԻՄԴ)
Հոդված	6.	Աշխատելու Իրավունքը հանգեցրել է անարդար եկամուտների՝ ռասայի վրա հիմնված:  Նրանք
մեծապես աջակցել են սպիտակամորթներին և էապես խորացրել անհավասարությունները հարստության,
առողջապահության, կրթության բնագավառներում, ինչը մենք տեսնում ենք ամեն օր:

Անհավասարությունը միահյուսվել է մեր հասարակության հյուսվածքին, ինչը կոչվում է կառուցվածքային ռասիզմ,
քանի որ այն գոյություն ունի հաստատություններում և հասարակությունում՝ ստեղծելով համակարգեր, որտեղ
սպիտակամորթները առավելություններ են ստանում և բացասական ազդեցություն ունենալով սևամորթների և
մաշկի այլ գույն ունեցողների վրա:  Կառուցվածքային ռասիզմի գոյատևման տասնամյակների արդյունքը
ողբերգական ազդեցություն է ունեցել մեր երկրների վրա, ինչպես օրինակ այնպիսի մարդկանց մահը, ինչպիսիք են
Տրեյվոն Մարտին, Տամիր Ռայս, Մայք Բրաուն, Սանդրա Բլանդ, Լամար "Պապի"	Էդվարդս, ինչպես նաև
սևամորթների քրեականացումը, ովքեր հինգ անգամ ավելի շատ են ազատազրկվում, քան սպիտակամորթները:

Իրավիճակը ամեն օր սրվում է մեր երկրներում՝ բաժանելով մեզ ռասաների և վիրավորելով մեզ բոլորիս: Օրինակ,
մենք լսում ենք քաղաքագետներին, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին և այլոց, ովքեր կարծում են, որ
սևամորթների բարձր գործազրկությունը արդյունք է ջանքերի բացակայության:  Ուշադրության արժանի
լրջագույն խնդիրները, ինչպես օրինակ կլիմայական փոփոխությունները կամ սարսափելի ենթակառուցվածքները
այնպիսի քաղաքում, ինչպիսին է Ֆլինտը,	Միչիգանի ջրի համակարգը, Պուերտո Ռիկոյի կոյուղու վերականգնումը
և Կանադայի կեղտաջրերի և խմելու ջրի համակարգերը, հաճախ անտեսվում կամ չեն կարևորվում, քանի որ դրանց
առաջնային ազդեցության ոլորտը սևամորթներն են և մաշկի այլ գույն ունեցող համայնքները:  	Փարիզում և
Բրյուսելում իրականացված ահաբեկչական գրոհները գերակշռեցին միջազգային լրատվամիջոցների
վերնագրերում, իսկ նույն սարսափազդու իրադարձությունները Բեյրութում, Քենիայում և Նիգերիայում նույն
արձագանքին չարժանացան:  

Ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի կիրառության այս և այլ աղմկահարույց դեպքերը և մեր քրեական
արդարադատության համակարգում սևամորթների գերներկայացվածությունը վերջին տարիներին, մեր
ուշադրությունը կենտրոնացրել է ռասայական անարդարության վրա, որը շատ հաճախ անտեսվում է մեր երեք
երկրներում:

Նրանք թերագնահատեցին այն փաստը, որ մենք չէինք կարող պատկերացնել արդար հասարակությունն առանց
ստրկատիրության այլանդակ ժառանգությանը դիմագրավելու:  ԾՄՄ անդամները, որոնց մեծ մասը սևամորթներ
են, ներառում են հազարամյակի սերնդի հազարավոր մարդկանց, ովքեր անհամաչափորեն ճնշված են և
հազարավորներ, ովքեր աշխատում են քրեական արդարադատության և իրավապահ մարմիններում, որոնք մեր
միությանը ստիպում են քայլեր ձեռնարկել քրեական արդարադատության համակարգը բարեփոխելու
ուղղությամբ:  

Միությունների ձևավորման փորձից արդեն գիտենք, որ “կիսիր և իշխիր”	ռազմավարությունները հաճախ
կիրառվում են, որպեսզի աշխատողներին ստիպեն չմիավորվել, իսկ ռասան պատմականորեն եղել է
աշխատողներին մեկը մյուսի հանդեպ լարելու լավագույն միջոցը: Ռասիզմը այն հիմնական ուղին է, որի
օգնությամբ հարուստները սովորաբար կառուցում և թալանում են մեր տնտեսությունն ու կառավարությունը՝ ի
շահ և առավելություն իրենց և  ի վնաս մարդկանց  մեծամասնության, ներառյալ նաև սպիտակամորթ մարդկանց:

Այսպիսով, 2015թ. հունվարին, մեր Միջազգային Գործադիր Խորհուրդը որոշում կայացրեց նախաձեռնել և
առաջնահերթություն դարձնել կառուցվածքային, հատկապես Սևամորթների ռասիզմի	վերացման գաղափարը՝ մեր
ողջ միության օրակարգում ընդգրկելով:  ՄԳԽ-ը	ստեղծել է Ռասայական Արդարության Օպերատիվ Խումբ՝ այն
հավատով, որ մեր միությունը կարող է գործ ունենալ ռասայական արդարության խնդրի հետ:  

Այդ օպերատիվ խմբի անդամները եկան այն եզրակացության, որ մենք պարզապես չենք կարող հասնել
տնտեսական արդարության՝ առանց ռասայական արդարության հասնելու: ԾՄՄ տնային խնամակալները
բացահայտեցին այս պայքարների փոխկապակցված բնույթը: Նույնիսկ այն պարագայում, երբ հազարավոր
տնային խնամակալներ միավորվել են միություններում՝ փորձելով բարձրացնել աշխատավարձերն ու բարելավել
իրենց հաճախորդների սպասարկումը, այն օրենքները, որոնք նրանց աշխատանքը համարում են առավել ցածր,
շարունակում են ռասիզմի թողած ժառագությունը, որը վնաս է հասցնում նրանց, ովքեր խնամում են կամ խնամքի
կարիք ունեն:



տնային խնամակալներ միավորվել են միություններում՝ փորձելով բարձրացնել աշխատավարձերն ու բարելավել
իրենց հաճախորդների սպասարկումը, այն օրենքները, որոնք նրանց աշխատանքը համարում են առավել ցածր,
շարունակում են ռասիզմի թողած ժառագությունը, որը վնաս է հասցնում նրանց, ովքեր խնամում են կամ խնամքի
կարիք ունեն:

Այս աշխատանքային շարժումը հաջողության չի հասնի, եթե մենք չնախաձեռնեք կառուցվածքային ռասիզմի
խարխլումն ու սևամորթների հանդեպ ռասիզմի վերացումը: Այս պահին, նույնիսկ եթե աշխատողները հաղթեն, այն
չի տա նույն արդյունքը բոլորիս համար, դա նման է մեկին, ով միանում է մոնոպոլիա խաղին այն ժամանակ, երբ
բոլոր սեփականությունները բաշխված են: Ռասիզմի դեմ պայքարի ձախողումը զարգացումից ետ է պահում մեզ
բոլորիս:  

Անցյալ մի քանի տարվա ընթացքում, մենք ականատես ենք եղել, թե ինչպես սևամորթ, լատինաամերիկացի,
ասիացի, բնիկ և սպիտակամորթ մարդիկ միավորվել են մեր միության շրջանակներում կամ դրանից դուրս՝
հայտարարելով և պահանջելով յուրաքանչյուրի արժանիքները՝ անկախ ռասայական պատկանելությունից:
Միասին, մենք աշխարհի մեկ այլ պատկերացում ունենք, որտեղ ռասայական և տնտեսական արդարությունը
գերակշռում է, որտեղ մենք բոլորս կարող ենք մասնակցել, բարգավաճել և ստանալ հնարավորը: Սևամորթների
հանդեպ ռասիզմի և կառուցվածքային ռասիզմի խարխլումը մեր շահերից է բխում: Մենք ժխտում են այն
փաստարկը, որ սա “գումար չպահանջող խաղ է”	և, որպեսզի մեզնից մի քանիսը լավ լինեն, մյուսերը պետք է
տառապեն: Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ արևը հավասարապես շողում է բոլորին:

Հետևաբար որոշվում է, որ.
1.	ԾՄՄ-ն կստեղծի խարիսխ և առաջնորդության վերահսկողություն՝ առաջնահերթություն

հաղորդելու, նպաստելու և շարունակաբար կրթելու, ներգրավելու և կառուցվածքային ռասիզմը ու
սևամորթների հանդեպ ընդդիմադիր շարժումը դադարեցնելու գաղափարի շուրջ: Սա ներառում է.
ա. Հաշվետվողականություն և կառուցվածք՝ կազմակերպության բարձրագույն մակարդակում,
բ. Առկա և նոր կապիտալի ու ռասայական արդարության նպատակով իրականացվող աշխատանք

Միությունում՝ սևամորթների հանդեպ ռասիզմը դադարեցնելու համար
գ. Ռասայական արդարադատությունը ներգրավել Միության ծրագրերում և արշավներում,  բոլոր

տեսակի ռազմավարական աշխատանքներում:

 
2.	Մենք կզբաղվենք կրթության կայուն անաչառ գործընթացով, որը նպաստում է մեր վերափոխմանը

որպես հակառասիստական կազմակերպություն և սևամորթների դեմ ռասայական
խտրականության դադարեցմանը Միության բոլոր մակարդակներում՝ սկսելով
հաշվետվողականության զարգացումից,  խթանիչ և չափման համակարգերից հետևյալ
գործընթացներում.

ա. Մեր ծրագրերի և ռազմավարությունների գնահատում՝ կառուցվածքային ռասիզմի և
սպիտակամորթների գերակայության խաթարման գործում ազդեցության տեսանկյունից

բ. Մեր մշակույթի գնահատում և այն մարտահրավերների հետազոտում, որոնք ամրապնդում են
կառուցվածքային ռասիզմը
գ. Մեր մշակույթի վերլուծության իրականացում՝ հայտնաբերելու այն ուղիները, որոնք  կամա թե
ակամա, առավելություն կամ թերություն են վերագրում մարդկանց նրանց ռասայի հիման վրա
դ. Այնպիսի արժեքների, նորմերի և պրակտիկ միջոցների հետազոտություն, մշակում և ընդունում,
որոնք կօգնեն մեզ գործել որպես անաչառ, հակառասիստական կազմակերպություն և շարժվել առաջ
դեպի կառուցվածքային ռասիզմի խարխլումն ու սևամորթների հանդեպ ռասայական խտրականության
վերացումը:

 
3.	ԾՄՄ-ն  կմշակի տնտեսական արդարության ռազմավարություններ, որոնք ուղղված են

կառուցվածքային ռասիզմի խաթարմանը: Օրինակ՝
ա. Ընդլայնելով եկամտի անհավասարության գաղափարը, ներառել հարստության անհավասարության
ռազմավարությունները, քանի որ այստեղ ռասայական տարբերություններն առավել ցայտուն են
արտահայտված

բ. Գիտակցել այն իշխանությունը, որ մեր մայրաքաղաքն ունի՝ (օր՝ անդամների կենսաթոշակային
խնայողություններ)	կառուցվածքային ռասիզմը խարխլելու համար:
4.	Մենք համապարփակ ռազմավարություն կմշակենք Սևամորթ գործընկերների հետ միասին՝ մեր

դիրքերն ամրապնդելու այն սևամորթ համայնքներում, որոնք
ա. Ինքնորոշված են և կայուն,
բ. Անմիջականորեն պայքարում և խարխլում են այն կառույցները, որոնք ստեղծում են տնտեսական,
քաղաքական և սոցիալական անհավասարություն սևամորթների համար,



բ. Անմիջականորեն պայքարում և խարխլում են այն կառույցները, որոնք ստեղծում են տնտեսական,
քաղաքական և սոցիալական անհավասարություն սևամորթների համար,
գ. Էապես փոփոխում են և քաղաքականությունը և հանրային ընկալումը,
դ. Կառուցում և պայքարում են ռասայական հավասարությունը առաջնահերթ դարձնելու ուղղությամբ՝
անհրաժեշտ ինստիտուցիոնալ և կազմակերպչական ենթակառուցվածքի միջոցով:
5.	ԾՄՄ-ն ներկայում և ապագայում կկազմակերպի արշավներ՝ համագործակցելով համայնքի գունավոր

կազմակերպություններում, քրեական արդարադատության բարեփոխումների փորձագետների և
ընտրված պաշտոնյաների հետ, ովքեր իրականացնում են բարեփոխումներ ոստիկանական
պրակտիկայում և ռազմավարության բարեփոխումներ, հետևյալ ոլորտներում.

ա. Երկրորդային նախաձեռնություններ, ինչպես քրեական արձանագրությունների արկղի արգելքը,
կնքումը կամ հեռացումը, ներգաղթի հետևանքների սահմանափակումը,  
բ. Քրեական արդարադատության հաշվետու լինելը, որը ներառում է հակա-նկարագրական
միջոցառումներ, որոնման համաձայնություն, համայնքի վերահսկողության խորհուրդ, ուժի կիրառման
նվազեցում,
գ. Թափանցիկությանը վերաբերող նախաձեռնություններ, ինչպես օրինակ քրեական
արդարադատության և
դ. Դադարեցնել զանգվածային ազատազրկումները՝ իրավախախտումների վերադասակարգման,
մարիխուանայի ապաքրեականացման, ընդդիմանալու ընդլայնումըր մասնավոր շայույթի
չհետապնդող բանտի արյունաբերության, դատապարտման բարեփոխումների, մահապատժի
վերացման միջոցով:  
ե. Հաշվետվողականություն ընտրված պաշտոնայաների որ ներգրավված են և հնարավորություն
տալիս ոստիկանության սպանություններին:
6.	ԾՄՄ-ն  կպայքարի սևամորթների հանդեպ ռասայական կառուցվածքային խտրականության դեմ,

մեր այն ծրագրի շրջանակներում, որն ուղղված է աշխատողների համար լավագույն տնտեսություն
կառուցելուն՝ այն մարդկանց օգնությամբ, ովքեր միավորվում են աշխատավարձերը բարձրացնելու
և աշխատանքային պայմանների ստանդարտները բարելավելու, խարխլված ներգաղթի
համակարգը վերականգնելու, կանանց իրավունքները պաշտպանելու, ԼՀԲՏ հավասարություն
հաստատելու և յուրաքանչյուր համայնքում մաքուր օդ և ջուր ապահովելու համար:  

7.	ԾՄՄ-ն,	և բոլոր հարակից Տեղական Միությունները, համաձայնում են իրականացնել և հաշվետու
լինել այս որոշմանը:
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