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Responsabiliade Politica por Vidas Pretas 
 

Em cidades e estados ao longo do país, temos crescido muito, familiarizando com a morte de 
de homens e mulheres pretos pela polícia. Michael Brown em Ferguson, Missouri. Tamir Rice, 
em Cleveland, Ohio. Eric Garner em Nova York. Freddie Gray, em Baltimore. Walter Scott na 
Carolina do Sul. Laquan McDonald, Rekia Boyd, Quintonio LeGrier e Bettie Jones em Chicago. 
 
Honramos a vida destas e de outras vítimas, e reconhecemos que a responsabilidade por 
essas mortes vai muito além dos indivíduos envolvidos. Devemos examinar como sistemas de 
justiça legais e criminais do nosso país são construídos sobre uma base de racismo estrutural. 
Os líderes eleitos e funcionários públicos em todos os níveis devem ser responsáveis para as 
nossas comunidades, e também para o certo e para o errado. 
 
Este é sintetizado no legado do prefeito de Chicago, Richard J. Daley, que durante anos 
ignorou a campanha da tortura liderada pelo Detetive John Burge que colocou um número 
desconhecido de pretos e latinos inocentes na cadeia. 
 
Os eleitores em Cleveland e Chicago colocaram responsabiliade através da votação para fora 
oficias eleitos culpados, mas reconhecemos que muito mais deve ser feito para garantir justiça 
para todos. 
 
Portanto, seja decidido que SEIU irá: 

● Trabalhar para expor qualquer funcionário eleito envolvido no encobrimento ou 
habilitação de mortes causadas pela polícia e irá exigir a renúncia de qualquer 
funcionário político envolvido em tal conduta. 

● Trabalhar com organizações e comunidades de cor que são organizadas para trazer 
atenção para a má conduta policial e trabalhando para criar relacionamentos saudáveis 
entre as comunidades de cor na aplicação correta da lei. 

● Trabalhar para a educar ou nossos associados e as organizações aliadas do racismo 
estrutural e da supremacia branca em que tais atitudes e ações viradas para a 
comunidade preta são construídas em cima.  


