
ዌስትዌይ ትረስት ለረጅም ጊዜ የተቋማዊ ዘረኝነት ባህል እንደነበረበት አመነ   
 

መሠረቱ ለንደን የሆነውና በምዕራብ ለንደን ዌስትዌይ ውስጥ ለአካባቢው ማህበረሰብ እንዲያገለግል 

ተብሎ የ23 እክር መሬት እንዲያስተዳድር ሃላፊነት የተሰጠው የዌስትዌይ ትረስት  የበጎ አድራጎት ድርጅት 

ለረጅም ጊዜ የቆየ የተቋማዊ ዘረኝነት ባህል እንደነበረበት ዛሬ አመነ፡፡     

 

በዌስትዌይ ትረስት ድጋፍ ዛሬ በቱቱ ፋውንዴሽን የወጣው ሪፖርት እንዳረጋገጠው፡-  

 

 ዌስትዌይ ትረስት በተቋም ደረጃ ዘረኛ ሆኖ ቆይቷል፡፡ በድርጅቱ ውስጥ ተንሠራፍቶ የኖረው ተቋማዊ ዘረኝነት 

ድርጅቱ ከአፍሪካዊ ካሪቢያን ማህበረሰብ ጋር በነበረው ልምድና ግንኙነት ሲነጸባረቅ የኖረና ለማያቋርጥ 

አለመተማመንና ጥርጣሬ ሲዳርግ የኖረ ነው፡፡   
 ለበርካታ አሰርት ዓመታት በትረስቱ ውስጥ ባሉ ግለሰቦች አነሳሽነት ተጀምረው ሲፈጸሙ የነበሩ ድርጊቶች፣በሌሎች 

በአካባቢው ባሉ ድርጅቶችና በተወሰነ የማህበረሰብ ክፍል ዘንድ ትረስቱ  እምነት እንዳይኖረው ማድረጋቸውን 

የሚያመለክቱ መስረጃዎች አሉ፡፡ ምርመራ ሪፖርቱ እንደተዘገበው ይህ ሀቅ በአፍሪካ ካሪቢያን ማኅበረሰብ ዘንድ 

ከፍተኛ ተጽእኖ ፈጥሯል፡፡    
 ታሪኩ  በተከሰተ አንድ አጋጣሚ ትረስቱ የተቋቋመበት ዋና ተልዕኮና ተቀዳሚ ምከንያት ማኅበረሰብን ማገለገልና 

ሁሉን አቀፍነት እንደነበር ረስቷል፡፡ ይህም  በድርጅቱና በከፍተኛው የአመራር ደረጃ ላይ ይታይ በነበረው አሠራር 

ሁሉን አቀፍ ውክልና ለመኖርና  ስለድርጅቱ የመሬት ይዞታ በነበረው አመለካከት  ሲገለጽ ቆይቷል፡፡    
 

ዌስትዌይ ትረስት ለሌሎች ሦስተኛ ወገን ድርጅቶች የቤት ኪራይ ድጋፍ ያደርጋል፡፡ አንዲሁም በሰሜን ኬንሲንግተን አካባቢ 

ለሚኖሩ የማህበረሰብ አቀፍ ቡድኖች  የጥበብና ባህል ክንውኖች የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል፡፡ በተጨማሪም ድርጅቱ 

የጎልማሶች ትምህርት ኮርስና የማጠናከሪያ ትምህርት ይሰጣል፡፡   
 

የሚከተለው መግለጫ ከዌስትዌይ ትረስ የተገኘ ነው፡- 
 

“በድርጅቱ ውስጥ ተቋማዊ ዘረኝነት አለ የሚሉ ክሶች ለበርካታ አሰርት ዓመታት ሲሰሙ ቆይተዋል፡፡ እነዚህ በጣም ሥር 

የሰደዱ ክሶች በሚገባ ሊደመጡና ግንዛቤ ሊወሰድባቸው የሚገቡ ናቸው፡፡ ከድርጅቱ ዜጎች ያገሰጠሟቸውን ገጠመኞችና 

ቅሬታዎች በሚመለከት ግልጽና ዕውነተኛ በሆነ መንግድ ምርመራ አካሂዶ  የዛሬው ሪፖርት እንዲያወጣ ግፊት አደርገዋል፡፡    
 

ዌስትዌይ ትረስት እንዲህ አይነቱን ግፊት ተቋማዊ ባህላቸንንና አሠራራችንን እንድንመረምርና ዕውናዊ የለውጥ ዕቅዶች 

እንድናወጣ የሚያሰችል  መልካም  ዕድል አድርጎ ይቆጥረዋል፡፡  . 
 

በቱቱ ፋውንዴሽን የተሰነዘሩትን ምከረ ሀሳቦች እንቀበላለን፡፡ የመልካም አሠራር ተምሳሌትና አካታች ድርጅት የመሆን 

ፍላጎት አለን፡፡ የሰዎች መገለል በግለሰቦች፣ በማህበረሰብ እና በአጠቃላይ በሕብረተሰብ ላይ የሚያሳድረውን ኪሳራ 

እንገነዘባለን፡፡. ” 
 
 

የምርመራው ትኩረት በዌስትዌይ ትረስት ላይ ከተቋማዊ ዘረኝነት ክሶች ጋር የተያያዙ ማስረጃዎችን መመልከት ነበር፡፡ 

ትኩረት የተደረገው በግለሰቦች ላይ ሳይሆን በተቋማዊ ፖሊሲዎችና አሠራሮች እንዲሁም ለዚህ የዳረጉ ተለምዷዊ የድርጅት 

ልማዶች፣ ባህርያት እና ዝንባሌዎች  ላይ ነው፡፡     

የዛሬውን ሪፖርት ተከትሎ፣ ዌስዌይ ትረስት አዲስ ስትራቴጂ ያወጣል፡፡ ግቡንም ማህበረሰብን ማዕከል ያደረገ ድርጅት 

በማድረግ ለማህበረሰቡ ፖለተካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና አካበቢያዊ ደህንነትና ለፍትህ መሟላት ድጋፍ ያያርጋል፡፡ 

ዌስትዌይ ትረስት ተአማኒ፣ አስተማማኝ ድርጅት በመሆን ማህበረሰቡ የወደፊት ህልሙን እንዲወስንና እንዲተልም ማገዝ 

ያስፈልገዋል፣ ይፈልጋልም፡፡   
 

የትረስቱ ሊቀመንበር ቶቢ ላውረን ቤልሰን ደግሞ እንዲህ ብለዋል፡-  

 



ዛሬ ዌስትዌይ ትረስት መላውን ማህበረሰብ ይቅርታ ይጠይቃል፤ በድርጅታችን ውስጥም ሆነ ውጭ ላላችሁት ሁሉ፡፡ 

ዌስትዌይ ይህ ጉዳይ ይፋ እንዲወጣ እ.አ.አ. ከ2015 ጀምሮ በጽኑ ለታገሉ ሁሉ፣ እራሴን ጨምሮ አሁን ይህን ድርጅት 

ለሚመሩ ሌሎች የማህበረሰብ ተወካዮቸ፣ እንዲሁም ለማህበረሰብ አማካሪ ቦርድ አባላት በሙሉ  ምስጋናውን ያቀርባል፡፡ 

ዌስትዌይ ትረስት ያለማችሁትን ከግብ ለማድረስ በከፈላችሁት መስዋዕትነት ማዘኑነ ይገልጻል፡፡ አሁን ለማህበረሰባችን 

ትክክለኛውን ነገር ለማድረግ እና በድርጅቱ ውስጥም አስፈላጊ  የማስተካከያና የማሻሻያ ለውጦችን ለማድረግ ተዘጋጅተናል፡፡ 

እነዚህ ለውጦች ጊዜ ይወስዳሉ፡፡ ወደፊት ቀድሞ ሲደረግ ከነበረው በተለየ መልኩ ከማህበረሰባችን ጋር ተባብረን 

በመሥራትና ማህበረሰባችንን በመወከል ለማህበረሰባችን የምንጠቅም ለመሆን እንተጋለlን፡፡           
 

 በምርመራው ሂደት መሃል ላይ ጊዜያዊ ዳይሬክተር ሆነው ያገለገሉትና የሽግግሩን ሂደትም ወደፊት እንዲራመድ የረዱት   

አንጀላ ስፔንስ ደግሞ የሚከተለውን ብለዋል፡-   

 “ለማህበረሰብ ማገልገል ማዕክላዊ ተግባሩ እንዲሆን የተመሰረተ እና ሃላፊነት የተጣለበት  የበጎ አድራጎ ድርጅት ተቋማዊ 

ዘረኝነት አለበት ተብሎ ምርመራ የሚደረገበት ደረጃ ላይ መድረሱ የመጨረሻው የውድቀት ደረጃ ነው፡፡ የአሁኑ ልዩነት አሁን 

የሚያገለግለውን ማህበረሰብ የሚያንጸባርቅ  ቦርድ መኖሩና በፍጹም በግዴለሽነት ሊያልፍ የሚችል አለመሆኑ ነው፡፡ ሪፖርቱ 

ያሳየው ነገር ቢኖር ራስን ማታለልና አለማወቅ በፍትሐዊ ማህበረሰብ ውስጥ ቦታ እንደሌላቸው ነው፡፡.” 

ሼሬን ዊሊያምስ ከዚህ በፊት በገንዘብና በንብረት ላይ ውሳኔ የመስጠት መብታቸውን በመከልከላቸው ምክንያት ስራቸውን 

በፈቃዳቸው የለቀቁ የትረስቱ ባለ አደራ ናቸው፡፡ አሁን  ወደበጎ አድራጎት ድርጅቱ በአዲስ የባለአደራነት ምድብ ተመልሰዋል፡፡ 

እሳቸውም እንዲህ ብለዋል፡- 

 

“መሻሻልን ማምጣት ረጅምና አድካሚ ሂደት ነበር፡፡ ለለውጥ የተደረገው ፍልሚያ ከውስጥም ከውጭም ነበር፡፡ በሙያ 

ተክነው እያሉና ስራን በመልካም ሁኔታ እያከናወኑ የተቋማዊ ዘረኝነት ሰለባ መሆን የሚያስከትለውን ጉዳት ለመረዳት 

ያስቸግራል፡፡ ይህ ለውጥ ከመጀመሩ አስቀድሞው ከኔ  በፊት ፋና ወጊ ሆነው መንገዱ ለጠረጉ ጥቁር ሴት ባለ አደራዎች 

ምስጋናዬን ላቀርብ እወዳለሁ፡፡    

እንደገና የበጎ አድራጊው ድርጅት ባለ አደራ ሆኜ በመመለሴና በአዲሱ ድርጅት መሠረታዊ አብዮት ለማምጣት አንድ አካል 

በመሆኔ ደስተኛ ነኝ፡፡ የሰሜን ኬንሲንግተን ማህበረሰብ በሙሉ ድጋፉን እንዲቸረንና ከትረስቱ ጎን በመቆም እውነተኛና 

ማህበረሰብ ተኮር አላማን  እንዲደግፍ ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡     

 

አሁን ዌሰስትዌይ ትረስት ሌሎች በጎ አድራጎት ድርጅቶች፣ የማህበረሰብ አቀፍ ድርጅቶች፣ የመንግስትና የንግድ ድርጅቶች 

ተመሳሳይ ምርምራ እንዲያደርጉ ከሱ ልምድና አርአያነት እንደሚማሩ ተስፋ ያደርጋል፡፡     

 

የትረስቱ ሊቀመነንበር ቶቢ ላውረን ቤልሰን አክለውም እንዲህ ብለዋል፡-  

 

 “ማንኛውንም በተመሳሳይ መንገድ ለማለፍ የሚፍለግ ድርጅት ካለ  ለማማከር በጣም ደስተኛ ነኝ፡፡ ድጋፋችንን ምትፈልጉ 

ሁሉ ወደኘ ብቅ በሉ፡፡ እንዲህ አይነት ግመገማ ለውጥ ለማምጣት አንዱ መንገድ ነው፡፡ በታሪክ የሚታወቁትን የለውጥ 

መንገዶች ግን በጣም ብዙ ናቸው፡፡ ሁላችንም ግለሰቦች፣ ማህበረሰቦች፣ በጎ አድራጊ ድርጅቶች ወይም የንግድ ድርጅቶች 

የሆነን ሁሉ በብሐራዊ ደረጃ  መነጋገሪያ የሆነውን ተቋማዊ ዘረኘነት በሚገባ ተረድተነ ወደፊት ለመራመድ ራሳችንን  

ልንፈትሸ ይገባል፡፡.”  

 

ምረመራውን የሚመለከት መረጃ  በሚከተለው ድረገጽ ይገኛል፡- www.westwayreview.com 
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