
 

Environmental Justice Council 
Розклад зібрань на 2022 рік і перший квартал 2023 року 

 
Відповідно до Open Public Meetings Act (Закон про відкриті громадські зібрання), розділ 42.30 

Revised Code of Washington (RCW, Кодекс законів штату Вашингтон із поправками), і Administrative 

Procedure Act (Закон про адміністративні процедури), розділ 34.05 RCW, далі наведено розклад 

регулярних зібрань Washington State Environmental Justice Council (Рада з екологічної 

справедливості штату Вашингтон; далі – «Рада») на 2022 рік і перший квартал 2023 року.  Зібрання 

Ради відкриті для громадськості. Пріоритетами Ради є доступ громади до зібрань і мовна 

справедливість.  Представники громадськості можуть зв’язатися з персоналом (див. нижче), щоб 

подати запит на отримання послуги перекладу на зібраннях, перекладених матеріалів зібрань або 

на створення умов для покращення доступності зібрань і матеріалів Ради.   
 

З програмами перелічених нижче зібрань можна ознайомитися заздалегідь за допомогою 

розсилки електронною поштою та на вебсайті Ради (див. нижче).  Ми робимо все можливе, щоб 

ви мали доступ до актуальної версії програм зібрань. Однак Рада зберігає за собою право 

змінювати програми на зібраннях. 

 
Дата зібрання Місце зібрання 

Підтверджено: 
понеділок,     
4 квітня 2022 р., 
14:00–18:30 

Тільки у віртуальному режимі.  
Приєднуйтеся до конференції в Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85252692400 
(англійською мовою) 
або за номером телефону: +1 253 215 8782. 
Ідентифікатор зібрання: 852 5269 2400. 
 
 

 
Підтверджено: 
середа, 
25 травня 2022 р., 
14:00–18:30 
(дату зібрання підтверджено) 
 
 
 

 

Тільки у віртуальному режимі.  

https://us02web.zoom.us/j/85252692400


Підтверджено: 
середа, 
22 червня 2022 р., 
10:00–15:00 
(дату зібрання підтверджено) 
 

Тільки у віртуальному режимі.    

Пропонується: 
субота,  
27 серпня 2022 р., 
10:00–15:00 

Не визначено (ймовірно, зібрання проходитиме 
очно з можливістю приєднатися віртуально). 

Пропонується: 
четвер,  
27 жовтня 2022 р., 
15:00–19:30 
 
 
 
 

Тільки у віртуальному режимі.  

Пропонується: 
вівторок, 
13 грудня 2022 р., 
14:00–18:30 

Тільки у віртуальному режимі.  
 

Пропонується: 
вівторок,  
28 лютого 2023 р., 
15:00–19:30 
 

Не визначено. 

Пропонується: 
середа,  
26 квітня 2023 р., 
14:30–19:00 
 

Не визначено. 

 
Час і місце можуть змінюватися за потреби. Щоб отримати найактуальнішу інформацію, див. 

Environmental Justice Council | WaPortal.org (англійською мовою). Зв’язатися зі співробітниками 

Ради можна написавши на адресу електронної пошти envjustice@ejc.wa.gov або за номером 

телефону 360-584-4398.  
 

Останнє оновлення 26.04.2022 

https://waportal.org/partners/environmental-justice-council/home
mailto:envjustice@ejc.wa.gov


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Програма, матеріали та записи зібрання 
Програма 
Запис зібрання 
Щоб отримати матеріали або записи зібрання іншою мовою, напишіть лист на адресу електронної пошти 
envjustice@doh.wa.gov будь-якою мовою або зателефонуйте на номер 360-584-4398 (доступні послуги перекладача).  

file://dohfltum01.doh.wa.lcl/sites/default/files/documents/DOH-Digest/AGENDA-template.pdf
mailto:envjustice@doh.wa.gov


ДОМАШНЯ СТОРІНКА 
Занадто часто громадам, у яких найчастіше виникають найсерйозніші загрози здоров’ю через 
екологічні проблеми в штаті, бракує чітких і ефективних механізмів для подолання екологічної 
несправедливості. Рада функціонує як форум, на якому громади, що постраждали найбільше, 
мають можливість висловитися. Отримана інформація допомагає представникам штату виконати 
необхідні дії для забезпечення екологічної справедливості. 

 
 

Цілі й обов’язки 

Мета Environmental Justice Council (Рада з екологічної справедливості) полягає в тому, щоб 
консультувати державні органи щодо включення питань екологічної справедливості в їхню 
діяльність. До конкретних обов’язків Ради входить: 

• Надавати рекомендації держслужбовцям штату щодо виконання вимог екологічної 
справедливості, як-от оцінка екологічної справедливості, планування взаємодії з 
населенням і стратегічне планування. 

• Розробляти рекомендації з виявлення перевантажених спільнот і використання карти 
розбіжностей щодо стану навколишнього середовища. 

• Відстежувати прогрес у покращенні рівних можливостей у сфері здоров’я та забезпечувати 
екологічну справедливість на території штату Вашингтон. 

• Надавати рекомендації щодо розробки та реалізації кліматичних програм, включно з 
програмами, які фінансуються за рахунок надходжень від операцій із вуглецем. 

• Функціонувати як форум для обговорення проблем і пріоритетів екологічної справедливості. 
• Надавати рекомендації губернатору та законодавчим органам щодо дій, які сприяють 

покращенню екологічної справедливості. 

Сім відомств штату Вашингтон, які розробляють правила та програми, що безпосередньо 
впливають на екологічну справедливість, повинні дотримуватися Healthy Environment for All Act 
(HEAL Act, Закон про здорове навколишнє середовище для всіх): 

• Department of Agriculture (Департамент сільського господарства) 
• Department of Commerce (Департамент торгівлі) 
• Department of Ecology (Департамент екології) 
• Department of Health (Департамент охорони здоров’я)  
• Department of Natural Resources (Департамент природних ресурсів) 
• Department of Transportation (Департамент транспорту) 
• Puget Sound Partnership (колективна юридична особа П’юджет-Саунд) 

Інші державні установи також можуть добровільно дотримуватися HEAL Act. 

  

Повноваження 

Розділ 70A.02 Revised Code of Washington (RCW, Кодекс законів штату Вашингтон із 
поправками) (англійською мовою) набув чинності 17 травня 2021 року. Відповідно до цього закону 
Department of Health отримав повноваження скликати Environmental Justice Council і визначати її 
склад. Закон визначає членський склад Ради, її обов’язки та вимоги до звітності перед 
Законодавчими зборами. 

  

 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02


Членство 

До складу Ради входять 16 осіб (англійською мовою), призначених губернатором. До складу Ради 
входять представники громад, представник молодіжної спільноти, фахівці-практики в галузі 
екологічної справедливості, представники етнічних об’єднань, робітники та підприємці. Особи, 
зацікавлені у своєму призначенні в раду, можуть подати заявку на вебсайті рад і комісій 
губернатора (англійською мовою). Від кожного залученого відомства виступатиме одна особа 
виконавчого рівня як представник у Раді без права голосу.  

  

Пов’язані ресурси  

Екологічна справедливість (англійською мовою) 
Цільова група з екологічної справедливості (англійською мовою) 

Climate Commitment Act (Закон про зобов’язання щодо клімату) (англійською мовою) 

Інформаційний бюлетень про екологічну справедливість (PDF) (англійською мовою) 

Інформаційний бюлетень іспанською мовою (PDF) | Інформаційний бюлетень в’єтнамською мовою 
(PDF) | Інформаційний бюлетень російською мовою (PDF) 

  

Контактні дані 

envjustice@doh.wa.gov, 360-584-4398 

Підписатися на новинну розсилку Environmental Justice Council електронною поштою (англійською 
мовою) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://waportal.org/partners/home/environmental-justice-council/members
https://www.governor.wa.gov/boards-commissions/board-and-commissions/profile/Environmental%20Justice%20Council
https://www.governor.wa.gov/boards-commissions/board-and-commissions/profile/Environmental%20Justice%20Council
https://healthequity.wa.gov/TheCouncilsWork/EnvironmentalJusticeTaskForceInformation
http://www.ecology.wa.gov/cca
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/334-461.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/334-461-SP.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/334-461-VI.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/334-461-VI.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/334-461-RU.pdf
mailto:envjustice@doh.wa.gov
https://public.govdelivery.com/accounts/WADOH/subscriber/new?topic_id=WADOH_676


Члени Environmental Justice Council  
Ім’я: Nichole Banegas 

Посада: представник від підприємців, діяльність яких регулює залучене відомство й на нормальні 
умови ведення підприємницької діяльності яких суттєво впливають дії принаймні одного іншого 
залученого відомства 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 06.01.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2023 

Біографія:  

 

 

Ім’я: Maria Batayola 

Посада: представник громади 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 06.01.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2025 

Біографія:  

 

Ім’я: Maria Blancas 

Посада: представник громади 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 06.01.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2025 

Біографія: пані Blancas нещодавно отримала ступінь магістра в галузі охорони громадського 
здоров’я за програмою Community-Oriented Public Health Practice (Громадоцентричний підхід до 
охорони громадського здоров’я) в University of Washington. Як член команди інформування 
населення Pacific Northwest Agricultural Safety and Health Center (PNASH Center, Тихоокеанський 
північно-західний центр безпеки та здоров’я в сільському господарстві), вона допомагає надавати 
підтримку із залучення громади в проєкти Центру, пов’язані з дослідженням здоров’я та безпеки 
працівників молочної галузі та їхніх родин. Попередній досвід пані Blancas охоплює роботу разом із 
Promotores de Salud і працівниками ферм, у межах якої вона допомагала досягти справедливості у 
сфері охорони здоров’я робітників. Як донька працелюбних батьків-фермерів, пані Blancas прагне 
забезпечити здоров’я та безпеку робітників ферм і їхніх сімей. 

 

Ім’я: шановний Patrick DePoe 



Посада: представник племінних громад Західного Вашингтона  

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 11.02.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2025 

Біографія:  

 

 

Ім’я: шановний Jarred-Michael Erickson 

Посада: представник племінних громад Східного Вашингтона  

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 11.02.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2023 

Біографія: 

 

Ім’я: Running-Grass 

Посада: науковець або фахівець-практик у галузі екологічної справедливості, який виконує 
обов’язки експерта з екологічної справедливості 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 06.01.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2023 

Біографія: Running Grass – активіст і учитель у галузі екологічної та расової справедливості з великим 
досвідом.  Його діяльність як активіста в галузі екології передувала проведенню першого Дня Землі 
в 1970 році, коли, навчаючись у старшій школі, він агітував за чисту воду в затоках і лиманах поряд 
зі своїм домом.  У 1970-х роках він брав активну участь у русі проти апартеїду, антиядерному русі й 
новому русі за чисту енергетику.  Діяльність квакерів-миротворців надихнула його стати тренером 
із ненасильницької громадської непокори, яку він практикував у групах однодумців по всій Новій 
Англії.  Running Grass тридцять років прожив у районі затоки Сан-Франциско, де він спонукав інших 
освітян у галузі екології та працівників культури створити неприбуткову організацію Three Circles 
Center, яка однією з перших застосувала багатокультурний і громадоцентричний підходи до 
екологічної освіти, комунікацій і залучення громад.  У 1991 році він став одним із 300 делегатів First 
National People of Color Environmental Leadership Summit (Перший національний саміт небілошкірих 
лідерів у сфері екології).  Нещодавно він залишив посаду координатора з питань екологічної 
справедливості у двох регіонах Environmental Protection Agency (EPA, Агентство з охорони 
навколишнього середовища), яку обіймав 22 роки й на якій він зробив професійний внесок у 
розширення можливостей громад для висловлення своєї думки, а також у визначення та вирішення 
проблем екологічної справедливості на багатьох рівнях державного управління.   Він продовжує 
свою роботу в Three Circles як консультант освітніх установ і урядових відомств, а також як старший 
лектор програми післядипломної освіти Urban Environmental Education (Міська екологічна освіта) в 



Antioch University. Running Grass живе, займається садівництвом і любить – з відчуттям вдячності – 
у регіоні П’юджет-Саунд на історичних землях племені суквомішів. 
 
 

Ім’я: Rosalinda Guillen 

Посада: представник громади 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 06.01.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2025 

Біографія: Rosalinda Guillen (вона/її) є засновником Community to Community й старшим стратегом і 
візіонером C2C, екофеміністичної лідерської організації, побудованої на засадах відсутності ієрархії. 
На її бачення значно вплинуло знайомство з моделлю організації багаторасової спільноти 
представників робочого класу Rainbow Coalition, моделлю зібрань у будинку Cesar Chavez, The World 
Social Forum, бразильським Landless Workers Movement (MST, Рух безземельних робітників), а також 
вихованням фермерів у Ла Коннер, штат Вашингтон. Rosalinda займалась організацією працівників 
ферм у штаті Вашингтон і робітників полуничних полів у місті Салінас, штат Каліфорнія. Вона 
представляла працівників ферм на законодавчих зборах штатів Каліфорнія та Вашингтон і в діалогах 
для побудови політики та руху з питань імміграції, зміни клімату, трудових прав, комерційних угод і 
екофемінізму, що й нині тривають, а також займалася посиленням руху продовольчого суверенітету 
в напрямку солідарної економіки. 

 

 

 
Ім’я: Aurora Martin 

Посада: представник громади 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 06.01.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2025 

Біографія:  

 

 

Ім’я: David Mendoza 

Посада: загальний представник, висунення якого ґрунтується на прикладній і демонстрованій 
роботі й зосередженості на екологічній справедливості 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 06.01.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2023 



Біографія:  

 

Ім’я: шановна Sylvia Miller 

Посада: представник племінних громад 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 11.03.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2024 

Біографія: Sylvia Miller народилась і виросла в штаті Вашингтон. Вона закінчила Stadium High School 
у 1977 році та продовжила освіту в Tacoma Community College і Bates Technical College. Sylvia Miller 
працювала в племені індіанців пуяллап як координатор молоді, секретар із питань рибальства, 
виконавчий секретар Tribal Council (Рада племені), директор програми в межах Job Training 
Partnership Act (JTPA, Закон про партнерство з професійного навчання), диспетчер правоохоронних 
органів, помічник адміністрації. Раніше вона протягом двох термінів виконувала обов’язки члена 
Tribal Council.  

 

Ім’я: Esther Min, доктор філософії, магістр у галузі охорони громадського здоров’я 

Посада: науковець або фахівець-практик у галузі екологічної справедливості, який виконує 
обов’язки експерта з екологічної справедливості 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 06.01.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2023 

Біографія: Esther Min, доктор філософії, магістр у галузі охорони громадського здоров’я (вона/її) – 
фахівець-практик з екологічної справедливості в штаті Вашингтон. Її робота зосереджена на 
популяризації принципів екологічної та кліматичної справедливості за допомогою партнерства у 
форматі «громада-науковці-уряд» у галузі дослідження та практики охорони громадського 
здоров’я. Вона має досвід у розробці інструментів, орієнтованих на громаду, і проєктів типу «від-
дослідження-до-дії», які враховують особливості громад, проведенні сеансів заслуховування 
громадської думки й розробці комунікаційних продуктів на тему охорони навколишнього 
середовища для громад, наукової спільноти й державних відомств. 

 

Ім’я: Todd Mitchell 

Посада: представник, який є членом або працівником профспілки, що представляє робітників у 
сфері будівництва 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 06.01.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2023 

Біографія: Todd Mitchell – керуючий підприємством / фінансовий секретар у компанії Heat & Frost 



Insulators and Allied Workers Local 7. Він має акредитацію George Meany College of Labor і є 
сертифікованим викладачем HFIAW. У минулому він був директором програми Washington State 
Helmets to Hardhats (Допомога ветеранам збройних сил із працевлаштуванням у будівельній сфері 
штату Вашингтон), де він допомагав військовослужбовцям із зарахуванням до програм з отримання 
будівельних спеціальностей на території США. Mitchell уможливив об’єднання зусиль федерального 
й місцевого урядів, а також уряду штату й програм навчання Labor management Cooperative Trust 
для допомоги ветеранам. На роботі Mitchell розробив регіональні підходи до розвитку 
професійного навчання, що призвело до підвищення кількості виконаних завдань. У вихідні дні він 
проводить час у горах або полях разом зі своїм чеським фоусеком, Atli.  
 

 
Ім’я: шановна Misty Napeahi 

Посада: представник племінних громад 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 11.02.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2024 

Біографія: член ради Napeahi присвятила свою кар’єру племенам тулаліпів і обіймала різні посади 
як у племінному уряді, так і в казино. Вона має понад двадцять три роки досвіду у сфері систем і 
процесів племінного урядування та отримала ступінь бакалавра з ділового адміністрування в 
Columbia College. Їй подобається слугувати своїй громаді й створювати політики, що забезпечують 
справедливий розподіл благ для всіх громадян племен. Наразі вона обіймає посаду члена правління 
United Way округу Снохоміш. Вільний час Napeahi любить проводити в сімейному колі зі своїм 
чоловіком на ім’я Jay і трьома дітьми. Вона обожнює читати й проводити час зі своїми собаками, Ivy 
та Tito. 

 

Ім’я: Nirae Petty 

Посада: представник молодіжної спільноти  

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 14.01.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2023 

Біографія: Nirae Petty (вона/її) усе життя прожила в окрузі Кінг, народилася та виросла в місті Сіетл, 
штат Вашингтон.  Під час навчання в Rainier Beach High School, де вона була віцепрезидентом 
об’єднання темношкірих учнів і президентом учнівської ради, вона захопилася темою адвокації та 
справедливості. Отримуючи основну спеціальність у галузі сталого розвитку у Western New Mexico 
University, Nirae зосередилася на вивченні екологічного расизму й історії роботи з екологічної 
справедливості, особливо в себе вдома. Nirae нещодавно закінчила Central Washington University, 
де вона отримала ступінь бакалавра в галузі права й правосуддя, і захоплюється боротьбою зі 
зміною клімату й зменшенням розбіжностей у стані навколишнього середовища на місцевому та 
глобальному рівнях. Як керівник програми адвокації Urban League of Metropolitan Seattle (ULMS), 
Nirae допомогла розширити законодавчу базу ULMS, включивши в неї акцент на екологічній 
справедливості, і почала працювати з місцевими відомствами й організаціями в напрямку 
збільшення залучення громади до роботи з досягнення екологічної справедливості. Вона вірить, що 



першим кроком до подолання екологічної нерівності є збільшення можливостей вразливих громад 
за допомогою їх навчання та представлення їхніх інтересів. Особливо це стосується молоді та 
повнолітніх молодих осіб. 

 
 

 

Ім’я: Faaluaina Pritchard 

Посада: представник громади 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 06.01.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2025 

Біографія:  

 

Ім’я: Raeshawna Ware 

Посада: представник громади 

Адреса електронної пошти:  

Дата вступу на посаду: 11.03.2022 

Дата закінчення повноважень: 25.07.2025 

Біографія:  

  



 

Представники відомств у Раді 
  

David Bayne 

Відомство: Washington State Department of Health (Департамент охорони здоров’я штату 
Вашингтон) 

Посада: заступник секретаря, Office of Strategic Partnerships (Управління з питань стратегічного 
партнерства) 

 

Laura Blackmore 

Відомство: Puget Sound Partnership (колективна юридична особа П’юджет-Саунд) 

Посада: виконавчий директор 

 

Tom Burgert 

Відомство: Washington State Department of Natural Resources (Департамент природних ресурсів 
штату Вашингтон) 

Посада: заступник начальника штабу 

 

Allison Dane Camden 

Відомство: Washington State Department of Transportation (Департамент транспорту штату 
Вашингтон) 

Посада: заступник помічника секретаря з Multimodal Development and Delivery (мультимодальний 
розвиток і доставка) 

 

Michael Furze 

Відомство: Washington State Department of Commerce (Департамент торгівлі штату Вашингтон) 

Посада: помічник директора, State Energy Office (Управління штату з питань енергетики) 

 

Nicole Johnson  

Відомство: Washington State Department of Agriculture (Департамент сільського господарства штату 
Вашингтон) 

Посада: радник із питань політики рівності 

 



Millie Piazza 

Відомство: Washington State Department of Ecology (Департамент екології штату Вашингтон) 

Посада: керівник Office of Equity & Environmental Justice (Управління з питань рівності та екологічної 
справедливості) 

 
 
 

  



Співробітники Environmental Justice Council  
Ім’я: Theo Cielos (вони, вона), Member of Provincial Parliament (MPP, депутат провінційного 
парламенту) 

Координатор із питань інформування громади  

Адреса електронної пошти:  

Біографія: зростання в нехтуваних, ізольованих громадах і життя в умовах расової та екологічної 
несправедливості спонукали Theo долучитися до перших рухів, що боролися за зміну статусу кво. 
Розчарування через, здавалося б, нездоланні структурні бар’єри й відсутність прогресу через традиційні 
канали підштовхнули Theo до бажання стати частиною процесу прийняття рішень, що впливають на наслідки 
для громад.  
 
Після завершення асоціативної програми навчання із соціології в Seattle Central, Theo отримали ступінь з 
екології в Smith College. Під час останнього року навчання в Smith Theo відвідували UMass Amherst і здобули 
ступінь магістра у сфері державної політики. Завдяки науковому розумінню проблем навколишнього 
середовища та інституційному погляду на екологічну нерівність і політику Theo, як фахівець-практик у галузі 
екологічної справедливості, отримали інструменти для набуття та покращення навичок.  
 
Через приналежність до історично маргіналізованих громад і роботу організатором громад за джемезькими 
принципами, Theo з болем усвідомлювали відсутність ефективних механізмів, які дали б громадам змогу 
висловитися щодо екологічної та кліматичної політики. Саме тому вони так раді працювати з Environmental 
Justice Council (Рада екологічної справедливості), оскільки ми допомагаємо перетворювати слова на дії та 
створювати системи, які приносять користь усім людям. Theo проживають у Central District міста Сіетл на 
історичних землях узбережних селішів, які також були й залишаються батьківщиною дувамішів. 
 
 

Ім’я: Rowena Pineda (вона/її), магістр у галузі педагогіки 

Посада: радник із питань екологічної справедливості  

Адреса електронної пошти:  

 
Біографія: у 1981 році Rowena, її батько й брат переїхали з Філіппін до її бабусі, тіток, дядька та кузенів у 
район затоки Сан-Франциско. Вона найстарша із 6 братів і сестер і є тіткою 9 племінниць і племінників. 
Rowena познайомилася з екологічною справедливістю, ставши організатором громади з метою вирішення 
проблеми зараження свинцем дітей, які є представниками групи Black, Indigenous or People of Color (BIPOC, 
темношкірі, представники корінних народів та інші небілошкірі), у місті Окленд, штат Каліфорнія на початку 
1990-х. Протягом років вона працювала над вирішенням інших проблем, зокрема доступу до якісних 
програм раннього навчання та ухвалення Affordable Care Act (Закон про доступне медичне обслуговування). 
Найвизначніша кампанія з організації громади, над якою працювала Rowena, також була й найособистішою. 
Однією з її цілей було відновлення її батька на посаді після несправедливого звільнення.  
 
У 2005 році Rowena разом зі своєю сім’єю переїхала в Спокан. Її син Ryan закінчив середню школу Lewis & Clark 
High School, Whitworth University та Gonzaga University School of Law. Перш ніж стати співробітником 
Environmental Justice Council (Рада екологічної справедливості), Rowena з 2020 до 2021 року була директором 
із питань громадського співробітництва та рівності в United Way в окрузі Спокан, а з 2010 до 2020 року – 
керівником програм у Spokane Regional Health District (Регіональний медичний округ Спокан). Наразі вона є 
членом ради директорів APIC та YWCA у місті Спокан. У 2020 році вона отримала місце в City of Spokane Lodging 
Tax Advisory Committee (Консультативний комітет із питань оподаткування оренди житла в місті Спокан). 
Rowena отримала ступінь бакалавра з історії в Brandeis University та ступінь магістра в галузі педагогіки в Holy 
Names University. 



 
Ім’я: Sierra Rotakhina (вона/її), магістр у галузі охорони громадського здоров’я 

Посада: керівник ради екологічної справедливості 

Адреса електронної пошти:  

Біографія: Sierra Rotakhina виросла в маленькому містечку в сільській місцевості, де прекрасні переваги життя 
в горах (стійкість, сильне почуття спільноти, культура піклування про сусідів і краса природи) існували побіч із 
бідністю, відсутністю доступу до ресурсів і робочих місць і економічною залежністю від пригодницького 
туризму під відкритим небом. Підростаючи й спостерігаючи навколо себе нерівність у прибутках, медичному 
обслуговуванні та доступі до ресурсів, Sierra вирішила здобути ступінь магістра в галузі охорони громадського 
здоров’я та присвятити кар’єру інтеграції рівності та справедливості в політики, програми й дослідження уряду 
штату. До здобуття посади в Environmental Justice Council Sierra працювала у Washington State Board of Health 
(Рада охорони здоров’я штату Вашингтон), Interagency Council on Health Disparities (Міжвідомча рада з питань 
нерівності в галузі охорони здоров’я) губернатора, Washington State Supreme Court Gender and Justice 
Commission (Комісія Верховного Суду з питань гендеру й правосуддя штату Вашингтон), а також у багатьох 
консультативних комітетах.  

  



Оголошення про зібрання: Environmental Justice Council (Рада екологічної справедливості) проводить 
зібрання. Приєднуйтеся до нас [DATE]. Щоб отримати послуги перекладу на зібраннях, перекладені 
матеріали зібрань або іншу допомогу, напишіть лист на адресу електронної пошти envjustice@doh.wa.gov 
будь-якою мовою або зателефонуйте на номер 360-584-4398 (доступні послуги перекладача). 
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