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Trách Nhiệm Chính Trị cho Đời Sống Người Da Đen 
 

Tại các thành phố và tiểu bang trên toàn quốc, chúng ta đã quá quen thuộc với việc cảnh sát 
giết chết những người da đen, nam lẫn nữ. Michael Brown ở Ferguson, Missouri. Tamir Rice ở 
Cleveland, Ohio. Eric Garner ở New York. Freddie Gray ở Baltimore. Walter Scott ở South 
Carolina. Laquan McDonald, Rekia Boyd, Quintonio LeGrier và Bettie Jones ở Chicago.  
 
Chúng tôi trân trọng mạng sống của những người này cũng như những nạn nhân khác, và 
chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của những vụ giết chóc này đi xa hơn là những gì các cá nhân 
dính vào. Chúng tôi phải xem xét cách thức mà các hệ thống pháp luật và tư pháp cho tội phạm 
được xây dựng nên dựa trên chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống. Các nhà lãnh đạo 
được bầu cử và những nhân viên công vụ tại mọi cấp độ phải chịu trách nhiệm với các cộng 
đồng, và sửa lại những điều sai.  
 
Điều này trở thành kiểu mẫu trong truyền thuyết về Thị Trưởng Chicago Richard J. Daley, 
người mà đã hàng bao năm bỏ qua cho sự tra tấn dã man của Thám Tử John Burge khiến rất 
nhiều người da đen và Mỹ La Tinh vô tội phải vào tù. 
 
Các cử tri tại Cleveland và Chicago đặt tính trách nhiệm lên hàng đầu bằng cách bỏ phiếu 
chống lại những viên chức được bầu chọn mà có tội trong chuyện này – nhưng chúng tôi nhận 
ra cần phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi người.    
 
Do đó, giải pháp được đặt ra là SEIU sẽ: 

● Hành động để phơi bày ra ánh sáng bất kì viên chức được bình chọn nào dính líu trong 
việc che dấu cho hành vi giết người của cảnh sát và sẽ yêu cầu họ từ chức vì những 
điều này. 

● Làm việc cùng các tổ chức khác trong cộng đồng người da màu được tạo ra để gây sự 
chú ý về việc cảnh sát cư xử sai trái và hành động để tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giũa 
các cộng đồng người da màu và việc thi hành luật pháp. 

● Hành động để giáo dục các thành viên và đồng minh về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc 
có hệ thống và quan điểm người da trắng là trên hết khiến tạo ra những hành vi và thái 
độ tồi tệ như thế cho cộng đồng người da màu. 

 


