የእውነታ ሉህ # ፩
ስለ ድህነት ቀለም - የለውጥ ቀለም
በኦንታሪኦ ውስጥ በመማር ውጤቶች፣ በጤና ሁኔታ፣ በሥራ ዕድልና በገቢ ተስፋዎች፣ እንዲሁም በልዩ ልዩ
የህይወት ኑሮ ዕድሎች ላይ አሉታዊ ተጽእኖ የሚያመጣ “በቀለም የተመሠጠረ” እኩልነት-የለሽና አድልዎ
ያለበት አሠራር እያደገና በመጨረሻም በኑሮ ውጤቶች ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያለውን አሠራር ገሃድ እየሆነ
ይገኛል። እኛ በድህነት ቀለም - በለውጥ ቀለም የምንገኝ በጋራ ተጠቃሚዎች ለሆኑ ሁሉ የሚፈለገውን ለውጥ
ማምጣት እና አስፈላጊውን ውጤት ማምጣት የምንችለው አብረን ስንሰራ ብቻ እንደሆነ እናምናለን።
የድህነት ቀለም - የለውጥ ቀለም ማለት ማኅበረ ሰብን
መሠረት ያደረገ የአቅም ግንባታ ነው። በእንግሊዝኛው ምህጻረ
ቃል “ኮፕ-ኮክ” (COP-COC) እንለዋለን፤ ይህም ማለት እያደገ
የመጣውን ዘርን ያማከለ ድህነት እና የዚያም ውጤት የሆኑት
የመገለልና የመነጠል ችግሮች፣ በተለይ በኦንታሪዮ ያሉ በዘር
የሚፈረጁ ማሕበረሰቦች [ሁለቱም - የአገሬው ነባር ተወላጆች እና
በቆዳ ቀለም የተለዩ ህዝቦች] በዘር የመገለል ችግር እየጨመረ
መምጣትና አሳሳስቢ ደረጃ መድረስ ምክንያት የማሕበረ-ሰቡን
አቅም ለመገንባትና ግንዛቤ ለመስጠት አብረው የሚሠሩበት
የግለ ሰቦችና የድርጅቶች ዘመቻ ነው።

የቀለም ማሕበረሰቦችን የሚመለከቱ እና ሊጎዱ በሚችሉ
ጉዳዮች ዙርያ ላይ የሕዝብን ግንዛቤ ለማሳደግ ይቻል ዘንድ
ኮፕ-ኮክ (COP-COC) 2017 ላይ በመደበኛነት ተቋቋመ።
በካናዳ ሕብረተሰብ ውስጥ የዘር እኩልነትን በበለጠ
ለማምጣት መረዳቱ እንዲኖር ሥራውም ከነባር የአገሬው
ተወላጅ ህዝቦች ጋር ሙሉ በሙሉ ትብብርና አጋርነት ያለው
እንዲሆን ያስፈልጋል። በኦንታሪዮ ውስጥ እያደገ የመጣውን
ዘርን ያማከለ ድኅነትን አጉልቶ ለማሳየት እ.ኤ.አ. መስከረም
2007 ላይ አውታረ-መረቡ ትልቅና ስኬታማ የሆነውን
የድኅነት ቀለም ዘመቻን አወጇል።

ኮፕ-ኮክ [COP-COC] ተጨባጭ ስልቶችን ለመገንባት
ይሠራል፣ ጠቃሚ መሣርያዎችን ያዳብራል። በኦንታሪዮ ካናዳ
ዙርያ እያደገ ያለውን መዋቅራዊ የሆነ በወገንና ዘር ሰበብ
በእኩልነት ያለመታየትን ችግር
ግንዛቤ ለመስጠት ግለ-ሰቦች፣ ቡድኖች፣ እና ድርጅቶች አብረው
የሚሠሩበት ብሎም በእነሱ አማካይነት ማኅበረሰቡን መሠረት
ያደረገ አቅም ለመገንባት ይሠራል።

በዘር ተጽዕኖ ምክንያት ስለሚመጣ ድኅነት ያሉትን እውነታዎች
ለግለሰቦችና ለድርጅቶች ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ
እየትካሄደ ያለው ቀጣይ ጥረት በሚመለከት ይህንን
አጠቃላይ፣ የዘመነ እና የተሻሻለ የእውነታ ዳራ ሉሆችን
በዝርዝር እናቀርባለን።

የኮፕ-ኮክ
ስኬቶች
ኮፕ-ኮክ (COP-COC) አሁን እየሠራ
ያለው ካለፉት አሥር ዓመታት ወዲህ
በተገኙት
ውጤቶች
ላይ
የበለጠ
በመገንባት ነው።
ይህም የእውነትና እርቅ ኮሚሽን
[ቲ አር ሲ] 94 ከሚወስደው እርምጃ ጋር
ሙሉ በሙሉ በሚስማማ መንገድ ነው።

ኮፕ-ኮክ (COP-COC) የዘር መድልዎን
ለማስወገድ የተባበሩት መንግሥታት
ኮሚቴን አማክሮአል። ይህም ለካናዳ
ዘረኝነትን ለመቃወም የእርምጃ ዕቅዶች
[CAPAR] እንዲኖሩ ምክንያት የሆነ
ሲሆን በአሁኑ ጊዜ የካናዳ መንግሥትም
በዚህ ጉዳይ ተስማምቶአል።

ኮፕ-ኮክ (COP-COC) በጸረ-ዘረኝነት
ዳይረክቶሬት ላይ ጫና አድርጎአል፣
እንዲሁም በኦንታሪዮ የጸረ ዘረኝነትን
ህግ አርቅቆአል።

ኮፕ-ኮክ (COP-COC) በብሄራዊ
የድህነት ቅነሳ ስትራቴጂ እና በብሔራዊ
የቤቶች ስትራቴጂ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ
የዘር ትንተና ተጽዕኖ አድርጓል።

ኮፕ-ኮክ (COP-COC) በቶሮንቶና አከባቢዋ በጥምረት የሚሠሩትን ሁሉና የቶሮንቶ ማኅበረሰብ የጥቅማ-ጥቅሞች አውታረ-መረብ በኅብረት
እንዲሰሩ፣ በአጋርነትም እንዲመሰረቱ እገዛ አድርጓል፡፡ በክፍለ-ሃገራዊ የሥራ አቀጣጠር እኩልነት ህግ ላይ ትኩረት በመስጠት አብሮ በጋራ
ተከራካሪነት ጉዳይ ቅድሚያ በመስጠት ይሠራል።
ኮፕ-ኮክ በሚሲሳጋ፣ በኒው-ክረዲት፣ አኒስህናውበ፣ ሃውደኖሳውኒ፣ ወንዳት፣ የመቲስ ህዝቦች፣ ክሪ፣ እንዲሁም ሁዎንና በመሳሰሉት ነባር
የአገሬው ህዝቦች ጋር እንዲሁም ፍትህን፣ ሉዓላዊነትና ሙሉ የብሄር-አገር ግንኙነት እንዲኖር አጥብቀው ከሚጠይቁት ከክልሉ ውጭ
ከሚገኙት ነባር የአገሬው ተላጆች ቡድኖች ለባህላዊ የግዛት ድንበሮቻቸውና እንዲሁም ለኦሪጂናል ብሄሮች እውቅና ሰጥቶ አብሮ ይሰራል።
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የእውነታ ሉህ አጠቃላይ እይታ፥
የእውነታ ሉህ ቁ. 1፡ ስለ የድህነት - የለውጥ ቀለም
የእውነታ ሉህ ቁ. 2: የዘር ልዩነት ጦስ ድህነት መግቢያ
የእውነታ ሉህ ቁ. 3: በዘር ልዩነት ጦስ ድህነት በትምሕርት እና በመማር ላይ ያለው ተጽዕኖ
በቆዳ ቀለም የተለዩ ተማሪዎችና የአገሬው ነባር ተወላጅ ህዝቦች ተማሪዎች በትምሕርት ቤቶች ውስጥ አድልዎ ያጋጥማቸዋል። እነዚህም ብዙዉን ጊዜ ወደ
ዝቅተኛና አካዳሚያዊ ወዳልሆነ ትምህርታዊ ፕሮግራሞች ይለቀቃሉ።
ድሃ ከሆኑ ቤተሰቦች የሚመጡ ልጆች፣ ጥሩ ኑሮ ካላቸው ቤተሰቦች ከሚመጡት ተማሪዎች ጋር ሲነጻጸሩ ዩኒቨርሲቲ የመግባት ዕድላቸው የግማሽ ያህል ይሆናሉ፡፡
እንዲሁም አንዳንድ የቀለም ተማሪዎችና የአጋሬው ነባር ማኅበረሰቦች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ለመጨረስ ያላቸው እድል እጅግ የተመናመነ ነው።

የእውነታ ሉህ ቁ. 4፡ በዘር ልዩነት ድህነት ጦስ በጤና እና በሕጻናት ደህንነት ድጎማ ያለ ተጽዕኖ
ድህነት ሰዎችን እጅግ ለከፋ የጤንነት አደጋ ይዳርጋቸዋል። ብዙ የቀለም ሰዎችና ነባር የአገሬው ሰዎች ድሆች ስለሀኑ ለጭንቀት፣ ጤናማ ላልሆነ የሥራ ሁኔታ፣
ለተበከለ አካባቢ፣ እና በቂና ተመጣጣኝ ላልሆነ አመጋገብ ችግር ያጋልጣቸዋል፡፡ ብዙዎችም ለተገቢ ባህላዊ የጤና እንክብካቤ፣ ለማህበራዊ አገልግሎቶች
እንዲሁም ለሌሎች አስፈላጊ ድጋፎች የተደራሸነት ችግር ይገጥማቸዋል፣ እናም በልጆች ደህንነት ጉዳይ በአብዛኛው የተወከሉ ናችው።

የእውነታ ሉህ ቁ. 5: የዘር ልዩነት ድህነት በሥራ መቀጠር ላይ ያለው ተጽእኖ
የቀለም እና ሌሎች ነባር የአገሬው ተወላጅ ማኅበረሰብ ቡድኖች ከሌላው ይልቅ ሥራ-አጥ የመሆን ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። በዝቅተኛ ክፍያ፣ ቋሚ ላልሆኑና
ላልተረጋጉ፣ እንዲሁም ዝቅተኛ ክፍያ ላላቸው ሥራዎች፣ እንዲሁም እንደ ሠራተኛ ሊኖራቸው የሚገባውን መብት ሙሉ በሙሉ የማይጠበቅላቸው ሆነው በብዛት
ይወከላሉ።
ሙያዊ በሆኑ የሥራ መስኮች በብዛት አይታዩም፣ ቁጥራቸውም ከሚጠበቀው በታች ናቸው። ። እንዲሁም አዳዲስ ሠፋሪዎች ክህሎትና የአካደሚ ማስረጃዎች
ቢኖሯቸም እንኳ በካናዳ ውስጥ እውቅና አይሰጣቸውም።

የእውነታ ሉህ ቁ. 6: የዘር ልዩነት ድህነት በገቢ እና ማኅበራዊ ድጎማ ላይ ያለው ተጽዕኖ
በቀለምና በነባር የአገሬው ተወላጅ ማኅበረሰቦች ድህነት የዘር ጦስ ከሌለባቸው ሌሎች ቡድኖች ጋር ሲነጻጸር በፍጥነት እያደገ ነው።
በኦንታሪዮ ውስጥ በ1990ዎቹ አካባቢ የሚሰጠው ማሕበራዊ የገንዘብ ድጋፍ ክፉኛ የተቆረጠ ስለሆነ የሚሰጠው አነስተኛ ደሞዝ ሰዎችን ከድህነት ወለል በታች
እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል፡፡

የእውነታ ሉህ ቁ. 7: የዘር መለየት ድህነት ጦስ በፍትህና ፖሊስ ጥበቃ
ድሆች፣ በዘር የተፈረጁ ማኅበረሰቦች - ሁለቱም ነባር የአገሬው ህዝቦችና የቀለም ማኅበረሰቦች ብዙዉን ጊዜ ብዙ ፖሊሶች ይመደቡባቸዋል፤ በነባር የአገሬው
ህዝብ ውስጥ፤ እንዲሁም ነባር የአገሬው ወንዶችና ሴቶች፣ እና የቀለም ወንዶችና ሴቶች በእስርቤት በብዛት ይገኛሉ። በተለይ በዘር የተፈረጁ ወንዶች የዓመጽ
ኢላማ ይደረጋሉ፣ በካናዳ ድንበር ባሉት የህግ አስከባሪዎችም ዘረኝነትን ያካተተ ጥቃት ይደርስባቸዋል።

የእውነታ ሉህ ቁ. 8: የዘር ልዩነት ድህነት ጦስ በኢሚግሬሽንና በአዲስ መጤዎች ሰፈራ
የካናዳ ኢሚግሬሽን ገጽታ ባለፉት ጥቂት አሥርት ዓመታት ውስጥ በሚያስገርም ሁኔታ ከመለወጡ ጋር ተያይዞ በስደተኞች መካከል ያለው የድህነት መጠን
በከፍተኛ ሁኔታ ጨመሯል። እንዲሁም ወሳኝ የመቋቋሚያ ድጋፎች አገልግሎቶች ከሚገባው የድጎማ ወለል በታች ናቸው። ተቀባይነት ያላገኙ ሰዎችም የጤና
እንክብካቤ፣ የትምህርት፣ ሥራ የማግኘት ፍትሃዊነት፣ ወይም የፖሊስ ጥበቃ በቀላሉ ሊያገኙ አይችሉም።

የእውነታ ሉህ ቁ. 9: የዘር ልዩነት ድህነት በመኖሪያ ቤት ማግኘትና ማጣት ላይ ያለው ተጽእኖ
የቀለምና ነባር የአገሬው ተወላጅ ማኅበረሰብ ቡድኖች በድህነት ምክንያት ከፍ ያለ የመኖሪያ ቤት ችግር ለጎዳና ተዳዳሪነት የሚያጋልጥ የቤት እጦት አለባቸው።
እንዲሁም ሥራ አጥነት፣ የማኅበራዊ ፕሮግራሞች መቀነስ፣ እና የመኖሪያ ቤት አገልግሎቶች እጥረት ያጋጥማቸዋል። በተጨማሪም በዘር ተጽዕኖ የተፈረጁ ሰዎች
ቤት ከሚያከራዩ ባለ ንብረቶች በኩል ለአድልዎና ለእገዳ አስገዳጅነት ይጋለጣሉ። ወደ ቶሮንቶ በቅርቡ የሚመጡ ስደተኞች ደኅንነታቸው የማይጠበቅበት እና
ዝቅተኛ ደረጃ ባለው መኖሪያ የሚኖሩ ይሆናሉ፡፡

የእውነታ ሉህ ቁ. 10: የዘር ልዩነት ድህነት በምግብ እና ውኃ ዋስትና ያለው ተጽዕኖ
የቀለምና ነባር የአገሬው ተወላጅ ማኅበረሰብ ቡድኖች ባልተመጣጠነ ድህነት በታች የሚኖሩ በመሆናቸው ምክንያት ስለሆኑ ለቤተሰቦቻቸው በቂ እና ጤናማ
ምግብ የማቅረብ ዕድላቸው አነስተኛ ነው፡፡, ይህም እነርሱንና ልጆችቸውን ለብዙ በሽታዎች እና ለከባድ ሁኔታዎች በማጋለጥ ከፍተና አደጋ ላይ ይጥላቸዋል፡፡
የማሕበራዊ ድጋፍ ድጎማዎች እና አነስተኛ ደመወዝ ጤናማ አመጋገብን ለማቅረብ የሚያስችል በቂ ገቢ አይሆንም፡፡
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