
 
विषय: Chauvin को काननुी सोधपछु सवककने क्रममा, हामी कसरी अगावि बढ्न सकदछौं ? 

 
तपाईहंरू जस्तै मैले पवन George Floyd को हत्यामा भतूपिूव पवुलस अवधकारी Derek Chauvin को काननुी सोधपछु 

हदेछुै र वनर्ावयक मण्िलीको वनर्वयको लावग पवखवरहकेो छु । फैसला जस्तोसकैु भएपवन बेग्लै िर्वको समदुायहरू विरूद्धको 

असमान बल र पवुलस प्रयोगलाई बदल्न जनताद्वारा वनिाववित नेताहरू, पवुलसको कायवमा सामलेहरू र कायवकताव 

नागररकहरूको सहकायव आिश्यक छ । हाम्रो आपरावधक न्याय प्रर्ालीमा जातीय असमानता समाप्त हुनपुदवछ - र यी 

असमानता सिकमा पवुलस कारिाही भन्दा गवहरो छन ्। 

 
हाम्रा कालो, आवदिासी र बेग्लै िर्वका विद्यार्थी, कमविारी र संकायहरू, मैले बझेुको छु वक Mr. Floyd को हत्याको 

असहनीय वििरर् फेरर भोग्न ुपरेकोमा र पवुलसले Brooklyn Center, Minnesota मा Daunte Wright को र 

Chicago मा १३ िषीय Adam Toledo को घातक गोलीबारी जस्ता नयााँ िोटपटकहरूले वबतेको िषवको बोझ झनै 

बढाएको छ । COVID-19 विश्वव्यापी महामारीको असमान असर बेग्लै िर्वको समदुायहरूमा परेको र हालसालैका 

एवियाली-विरोधी घरृ्ाका उदाहरर्हरू जसले हाम्रा एवियाली, प्रिान्त टाप ुर दसेी अमेररवक समदुायलाई विवन्तत बनाउने 

जस्ता बेग्लै िर्वका व्यविहरूमा घरृ्ाका अपराधहरू बढेकोले यी आक्रमर्हरूको असर बढेको छ । 

 
मलाई र्थाहा छ वक यी विषयहरूमा कुनै पवन सन्दिे साँधै सवजलै खाली िब्दहरूको रूपमा खारेज हुन्छन ्। त्यवहपवन मलाई 

लाग्दछ वक यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर जावतय भेदभाि जहााँ दवेखएपवन सामना गनुव महत्त्िपरू्व छ । यस संस्र्थाको 

अगिुाको रूपमा, मेरो ध्यान मैले वनयन्रर् गने क्षेरहरूमा बदल वलएर आउन केवन्ित हुनपुदवछ र अरूलाई पवन यसो गने 

प्रोत्साहन र अपेक्षा गनुवपदवछ । 

 
सन ्२००० को िरुूिातमा मैले श्रम बजार र आिास जस्ता विवभन्न क्षेरमा भेदभािलाई राम्रोसाँग कसरी नाप्ने भन्ने कुरामा 

केवन्ित रावरिय विज्ञान प्रवतष्ठानको (National Academy of Sciences) प्यानलको नेततृ्ि गरेको वर्थएाँ । नवतजाको रूपमा, 

मैले आपरावधक न्याय प्रर्ाली, म पवहले पररवित नभएको एक िैवक्षक क्षेरमा, भेदभािका केही अनसुन्धानहरू पढे ाँ । मैले 

अन्य क्षेरहरूमा जानेको सावहत्यहरूसाँग तलुना गदाव यो अिम्मको कुरा वर्थयो – यसले जावतय असमानता दखेाएर हनै वक, 

जनु मैले अपेक्षा गरेको वर्थएाँ, तर वकनभने जावतय मतभेदको व्यापकता र कारकत्िको अकाट्य प्रमार् मैले अन्य क्षेरमा दखेेको 

भन्दा एकदम धेरै वर्थयो । यस वबतेको बषवमा, हामी सबैले यी अन्यायहरूको धेरै उदाहरर्हरू दखेेका छौं । विस्कवन्सन वभर र 

बावहर कालो, आवदिासी र र बेग्लै िर्वका समदुायहरूको लावग पररितवन वसजवना गनव धेरै कामहरू बााँकी छन ्। 

 
यवद हामीले जावतयता र अन्याय विरूद्ध लि्न उस्तै प्रवतबद्धता ल्याउन सकयय ाँ भने, जनु हामीले COVID-19 विरूद्धको 

लिाईमा ल्याएका वर्थयय ाँ, हामीले िास्तविक प्रगवत गनव सकदछौं । कयाम्पस भरी यी विषयमा अझ बढी वसकन, कयाम्पसमा 

समस्याहरू पवहिान गनव, र विक्षा, अनसुन्धान र आउटरीि माफव त UW र व्यापक समदुायमा हुने कुरालाई सधुार गनव धेरै 

विद्यार्थी, संकाय र कमविारीहरूले गाह्रो र आिश्यक काम गद ैछन ्। म केही प्रयासहरूमा प्रकाि पानव िाहन्छु जनु यस क्षर्को 

लावग वििेष रूपमा उपयिु छ र सार्थसारै्थ कयाम्पस भरीको पहल र संसाधनहरू साझा गनव िाहन्छु: 

 
• Frank J. Remington Center – काननूी विद्यालयको एउटा भाग, यस केन्िको सेिा प्रवत दृढ प्रवतबद्धता छ, मोटामोटी 

रूपमा कम आय भएका नागररकहरू, कैदमा परेका व्यविहरू, सधुारात्मक एजेन्सीहरू, सािवजवनक रक्षक प्रर्ाली, 

अवभयोजकहरूको कायावलय, पीवित, नीवत वनमावता र व्यापक समदुायमा पररभावषत गररएको छ । 
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• Social Justice Hub मा आपरावधक न्याय सधुार टोली – Office of Inclusion Education को भाग, यस विद्यार्थीको 

नेततृ्िमा रहकेो टोलीले गलत रूपमा दोषी ठहररने जस्ता विषयहरूको अनसुन्धान गदवछ र काननूका बेग्लै िर्वका व्यविहरू र 

फेरर अपराध गने कायवलाई (recidivism) कम गनव काम गरररहकेा स्र्थानीय सङ्गठनहरूसाँग वमलेर काम गदवछ । टोलीले 

समािारपर, (podcast) र कायवक्रमहरूको आयोजना गदवछ । 

 
• UWPD Equity Initiative – हाम्रो दिेल ेपवुलसको कायवमा सधुार गने बारेमा बहस गने क्रममा, UWPD ले सन ्२०२० 

सालमा असमानता र पिूावग्रहलाई सीधै सम्बोधन गने र पारदिी अभ्यासहरू साझा गने पहल िरुू गर् यो । 

 
• Understanding and Reducing Inequalities Initiative – अनसुन्धान र Graduate विक्षाका उपकुलपवतले 

भखवरै मार संयिु राज्यमा जातीय असमानता कम गनव कायविाही योग्य ज्ञान उत्पन्न गनव १५ िटा अनसुन्धान पररयोजनाहरुको 

कोषको घोषर्ा गरेका छन ्। 

 
आउाँदो वदनमा Derek Chauvin को काननुी सोधपछु्को फैसलाको लावग तयारी गने क्रममा मलैे बझेुको छु वक केही 

व्यविहरू भेला भएर प्रवतवक्रयाको रूपमा आिाज उठाउन िाहन सकनेछन ्। स्ितन्र अवभव्यवि र िावन्तमय सम्मेलनको 

अवधकार हाम्रो रारि र यस विश्वविद्यालयको जग हुन ्। यवद तपाई ंभाग वलने छनयट गनुवहुन्छ िा यवद तपाई ंआफैाँलाई जमघट 

िरीपरी पाउनभुयो भने, कृपया आफ्नो र अरूको सरुक्षाको लावग सािधान रहनहुोला वकनवक पररवस्र्थवतहरू कवहलेकााँही तीव्र 

रूपमा बदल्न सकदछन ्। 

 
हामी हाम्रो विद्यार्थी, कमविारी र संकायको गत िषवको सञ्िीत प्रवतकूल मानवसक स्िास््यको बारेमा साहै्र नै विवन्तत छौं । 

पवछल्ला सन्दिेहरूले जोि वदए जस्तै हामीसाँग यस कयाम्पसमा मानवसक स्िास््य सहयोगको लावग संसाधन र ठाउाँहरू छन ्। 

यो तपाई ंधेरैलाई र्थाहा हुन सकदछ तर मलाई र्थाहा छ वक सहयोग खोज्न वहिवकिाउाँने विद्यार्थीहरू र सहयोगीहरू छन ्। 

University Health Services ले BIPOC विद्यार्थीहरूलाई ध्यानमा राखेर जावतय भेदभािबाट विवभन्न रूपहरूमा आउने 

र्थप तनािलाई सम्बोधन गनव मानवसक स्िास््य प्रदायकहरूलाई रोजगार वदने कुरा प्रार्थवमकतामा राखेको छ । हामी मान्यता 

वदन्छौं वक हामीले हाम्रो कयाम्पसमा हाम्रा सबै विद्यार्थीहरू, कमविारीहरू, र आगन्तकुहरूलाई सरुवक्षत र स्िागत भएको 

अनभुि सवुनवित गनव हामीले अझै बढी गनुवपदवछ । 

 
आउने वदनहरू जेसकैु ल्याएपवन, हामीले कसरी कयाम्पसलाई अगावि बढाउन सकदछय ाँ भन्ने कुरामा तपाइाँसाँग अझ बढी संलग्न 

हुन म प्रवतबद्ध छु । जसरी हामी िसन्त ऋतलुाई स्िागत गदवछौं, विवभन्न धमवका धेरै व्यविहरूले ितवमानलाई आकार वदने 

साझा विषयिस्त ुसमेटेका ऐवतहावसक घटनाहरूलाई झल्काउने धावमवक िािपिवहरू मनाइरहकेा छन ्। यस क्षर्मा, यस दिेमा 

जावतको इवतहासले हामी को र के हय ाँ कसरी बनाएको छ भन्ने कुराको – दिैु व्यविगत र संस्र्थागत रूपमा – निीकरर् गनव र 

सोच्ने समय वलनको लावग र आफैाँले पररितवन प्र वत काम गनव प्रवतबद्ध हुन म हामी सबैलाई प्रोत्साहन गदवछु । 
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