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Որոշում COVID-19 համաճարակի ընթացքում եվ դրանից հետո ասիական 
խաղաղօվկիանոսյան կղզիների բնակիչների նկատմամբ ռասիզմի եվ 

այլատյացության 
դատապարտման վերաբերյալ՝ 

Որտեղ ավելի քան 2 միլիոն ասիական խաղաղօվկիանոսյան կղզիների 
բնակիչներ (APIs) ԱՄՆ-ում և Կանադայում աշխատում են 
առողջապահության, տրանսպորտի և սպասարկման ոլորտներում, և 
նրանց ճնշող մեծամասնությունը գտնվում է COVID-19 համաճարակի 
առաջնագծում, 

Որտեղ ասիական խաղաղօվկիանոսյան կղզիների բնակիչ աշխատողները 
փորձում են վերապրել գլոբալ համաճարակը՝ միևնույն ժամանակ 
աշխատելով առանց համապատասխան անձնական պաշտպանիչ 
սարքավորումների և ենթարկվելով ռասիզմի, 
անհանդուրժողականության և այլատյացության, 

Որտեղ թեկնածուները և ընտրված պաշտոնյաները հռետորաբանություն են 
օգտագործել կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ իրենց 
հայտարարություններում՝ շարունակելով ասիական 
խաղաղօվկիանոսյան կղզիների բնակիչների նկատմամբ պատմական 
խտրականությունը, ինչը հանգեցնում է հարձակումների տագնապալի, 
աճող միտմանը, քանի որ COVID-19-ը տարածվում է, 

Որտեղ աշխատող խավի ներգաղթյալները և մաշկի տարբեր գույն ունեցող 
համայնքները հաճախ են դառնում քավության նոխազ հանրային 
առողջության ճգնաժամի կամ պատերազմի ժամանակ, 

Որտեղ այս վիրուսը խտրականություն չի դնում՝ հիմնվելով աշխատանքի 
տեսակի, ռասայի կամ ներգաղթյալի կարգավիճակի վրա, 

Որտեղ բուժառուներին անհրաժեշտ են դիմակներ, թեստեր, արհեստական 
օդափոխության սարքեր, հիվանդանոցային մահճակալներ, իսկ 
առաջնագծում աշխատողներն աշխատավայրում ունեն 
անվտանգության պաշտպանության միջոցների, վտանգավոր 



աշխատանք կատարելու համար լրացուցիչ վճարման, հիվանդ օրերի 
համար վճարման, առողջության պահպանման կարիք` անկախ 
գործատուի մեծությունից կամ արդյունաբերությունից, 

Որտեղ համայնքներին հարկավոր չէ ավելի շատ կորպորատիվ ֆինանսական 
օգնություն, երբ մեր ամենախոցելի բնակչությունը, ներառյալ՝ շատ 
ներգաղթյալներ, դուրս են թողնված կառավարության օգնության 
ծրագրերից, և 

Որտեղ Միության պարտականությունն է ժխտել ռասիզմի և այլատյացության 
ցանկացած ձև, բարձրացնել ասիական խաղաղօվկիանոսյան կղզիների 
բնակիչ աշխատողների ներդրումը մեր համայնքում և ցույց տալ՝ ինչպես 
կարող են դաշնակիցները մնալ միասնական COVID-19 համաճարակի 
ընթացքում և դրանից հետո, այժմ, ուստի 

Որոշվում է, որ Ծառայողների Միջազգային Միությունը (SEIU)․ 

1. ժխտում և դատապարտում է ռասիզմի և խտրականության 
ցանկացած և բոլոր ձևերը, 

2. ընդգծում և բարձրացնում է ասիական խաղաղօվկիանոսյան 
կղզիների բնակիչ անդամների հերոսական ջանքերն 
առաջնագծում, ովքեր առաջնագծում պայքարում են այս 
համաճարակի դեմ, 

3. հետևում է հակաասիական հարձակումների միջադեպերին և 
միտումներին և պատասխանատվության է ենթարկում 
ներկայիս վարչակազմին, ընտրված պաշտոնյաներին և բոլոր 
թեկնածուներին՝ իրենց դաշնակիցների հետ միասին, 
ռասիստական հռետորաբանության համար, 

4. աշխատում է միության առաջնորդների, թեկնածուների, ընտրված 
պաշտոնյաների և դաշնակիցների հետ՝ համախմբելու 
համաճարակի ընթացքում և դրանից հետո մեր համայնքներում 
հակաասիական հարձակումները ժխտելու բոլոր 
հնարավորությունները, 

5. տրամադրում է ռեսուրսներ ապատեղեկատվության տարածման 
կանխմանն աջակցելու համար, 



6. զարգացնում է միությանը բնորոշ ռազմավարություն, որը 
ներառում է SEIU-ի ասիական խաղաղօվկիանոսյան կղզիների 
բնակիչների անդամակցության տվյալների հավաքագրում և 
դրանց հետևում՝ ասիական խաղաղօվկիանոսյան կղզիների 
բնակիչների համայնքի վրա աճող հարձակումների դեմ 
պայքարելու համար անհրաժեշտ գործողությունների մասին 
հետագայում տեղեկացնելու համար, և 

7. զարգացնում է ազգային ռազմավարություն ՝ մոբիլիզացնելու 
համար ընտրողներին SEIU-ի ասիական խաղաղօվկիանոսյան 
կղզիների բնակիչների անդամակցության շրջանում, որպեսզի 
նպաստի ընտրողների մասնակցության ավելացմանն 
առանցքային նահանգներում՝ փոխարինելու համար գործող 
նախագահին և մի շարք ընտրված և պետական պաշտոնյաների, 
որոնք բորբոքել են այս ատելի տրամադրություններն՝ 
օգտագործելով COVID-19-ը որպես արդարացում ռասիզմի համար: 


