ً WeTheChange
فورا عدالت و برابرى براى سياه پوستان مطالبه ىم كنيم.
 WeTheChangeشبكه اى است جهان از مديران اقتصادى زن و افراد غي مطابق جنىس  BCorpsو ساير سازمان هاى
هدف محوركه متعهد به ايجاد اقتصادى جهان فراگي و احياگرانه ىم باشند .ما معتقد به توانان اقتصادى به عنوان نيون
براى ايجاد خي ورفاه براى همه گان هستيم.
وىل ما هنوز فاصله زيادى با آن ديدگاه داريم .ما وارث يك سيستم رسمايه دارى هستيم كه هرگز به منظور خدمت به
سياه پوستان نبوده است .بعالوه ،جشن رشد تصاعدى سود اقتصادى منحرص به گروىه است كه شامل ر
اكييت
سياه پوستان ،قهوه اى پوستان ،بوميان و افراد با هويت حاشيه اى نىم شود.
وقايىع كه هم اكنون در كشور ما در جريان است نشانگر اين است كه ما تا چه اندازه از قول آمريكا ،قول آزادى و عدالت
براى همه فاصله داريم .ما مملو از خشم ،خسته و غمگي از وضوح آشكار نابرابرى نژادى كه سياه پوستان هنوز با آن
مواجه هستند ىم با شيم ،عمر هان كه ناكام و ناتمام ىم مانند و زندگ هان كه به خاطر آن از بي ىم روند.
براى همبستگ ،ما بوميان ،رنگي پوستان و سفيد پوستان عضو  WeTheChangeبا خوهران و برادران سياه پوست خود
همدوش ايستاده ايم .ما ىم خواهيم كه شما بدانيد كه ما پشتيبان شما هستيم؛ گوش هايمان براى شنيدن ،شانه هايمان
براى تكيه دادن و حمايت وآغوش گرممان براى آرامش دادن.
فراتر از اين ،ما در غصه شما ررسيك هستيم و به شما در مبارزه درازمدتتان براى پايان دادن به خشونت هاى نژادى كه
منجر به از دست رفي جان گران بهاى سياه پوستان ىم گردد ىم پيونديم .ما خواستار فورى عدالت و برابرى هستيم.
ً
رهيى سياه پوستان در گذشته وحال مداوما اقدام هاى الزم
ما قويا مشوق حمايت ماىل فعال براى گروهاى ذيل كه تحت ر
را براى رهان وآزادى انجام ىم دهند ىم باشيم.
National Groups:
)Dismantle Collective (B Corp leader-led group
https://www.mightycause.com/story/Dismantledonate
Highlander Research and Education Center
https://donatenow.networkforgood.org/1417777
Movement for Black Lives
https://secure.actblue.com/donate/movement-4-black-lives-1
National Bailout Collective
https://secure.actblue.com/donate/freeblackmamas2020
Local Groups in Minneapolis:
Black Visions Collective
https://secure.everyaction.com/4omQDAR0oUiUagTu0EG-Ig2
Reclaim the Block
https://secure.everyaction.com/zae4prEeKESHBy0MKXTIcQ2

Minnesota Freedom Fund
https://minnesotafreedomfund.or
اين اولي قدىم است كه ما بر ىم داريم .از شما دعوت ىم كنيم كه براى اقدام هاى مستقيم بيشي با ما هم سفر شويد.
لطفأ در موضع گيى و اعالم موضوع (Black Lives Matterزندگىسياه پوستان مهم و ارزشمند است) به ما بپيونديد.

