للنشر الفوري  :اإلثنين  1يونيو 2020
اإلتصال :مكتب العمدة781-286-8111 ,

بيان مشترك من العمدة  ،Brian Arrigoوالمشرفة العامة على المدارس ،Dianne Kelly
وقائد الشرطة  ،James Guidoورئيس اإلطفاء Christopher Bright
 1يونيو  - 2020نحن حزينين ومفزوعين بسبب مقتل جورج فلويد وهكذا لكثير من الناس ذوي البشرة
السمراء .تاريخ بالدنا فيما يخص العنصرية النظامية والعنف ضد الرجال والنساء السود مثير لالشمئزاز
ومخزي .على الرغم من أننا نستطيع جميعا الشعور بالحزن النفسني العميق من مشاهدة مثل هذا الفقدان
الرهيب للحياة والذي ال داعي أن يكون ،وإننا نريد أن نعترف بأن بعضكم ،وليس أي كان منا ،قد يشهدون
ويعيش هذه العنصرية في كل يوم.
إن هذا الوباء قد جلب دمارا أكبر لمجتمعات األشخاص ذوي البشرة السمراء ،وفي نفس الوقت ما زلنا
نرى عنفًا غير مبرر ودون سبب ضد األشخاص السمر .فنحن في مفترق الطرق .مفترق طرق هذا قد
تعاملنا معه العديد من المرات من قبل وفي األخير لكي نجد أنفسنا نتبع نفس المسار بالضبط .إذا كنا جادين
في صنع التغيير ،فإنه يجب علينا جمي ًعا اإللتزام بذلك .يجب أن نلتزم عند رؤية العنصرية وتحديد
العنصرية ،والعمل على إنهاء العنصرية.
تعهدنا لجميع سكان مدينة ريفير هو إستخدام قوة مناصبا بشكل أكثر فعالية لضمان أن يكون كل صوت
مسمعا .وتنفيذ سياسات جديدة ء ولكننا لن نقوم بذلك بمفردنا .وكاالتنا لألمن العام ،ومدراء المدارس
وزمالئنا في الحكومة مستعدون وراغبون في مساعدة الجميع في مجتمعنا الذين يرغبون في الحصول
على مستقبل أفضل .وينبغي علينا جميعا أن ننهض معا إلستئصال العنصرية وسنذهب في بعثة معا نحو
اإلنصاف والعدالة.
إن رسالتنا هذا األسبوع لمقيمينا الذين يدعون إلى العمل هي :نحن معكم .أصواتكم مسموعة .سوف
ندعمكم.
لطالما كانت السالمة والتنوع وإحترام كرامة الناس على رأس أولوياتنا .وستعمل فرق األمن والسالمة
العامة بالتعاون مع المنظمات المجتمعية وزعماء الديانات في هذا األسبوع لضمان أن التناسق في جهودنا
لدفع التغيير الذي نرغب جميعنا فيه.

لقد كنا نجتمع على مدار الشهرين الماضيين كمدينة ،كما لم نكن هكذا من قبل .وذلك بفضلكم جميعاً ،واآلن
علينا أن نفعل المزيد .معا نحتاج للعمل نحو إنشاء مجتمعا يقوم على أسس راسخة في اإلنصاف واإلنتماء،
مجتمع الذي يشعر كل مواطن فيه بالترحيب واألمان ،مجتمع ليس شامالً فقط ولكن باألحرى معاداة
للعنصرية عن قصد.
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