Повідомлення щодо випадків прояву
ненависті/дискримінації
Члени спільноти звернулись до Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs
(CAPAA) щодо випадків прояву ненависті, спрямованих проти осіб азіатсько-тихоокеанського
походження (API) під час пандемії COVID-19. На жаль, CAPAA не веде справи та ми не можемо
надати адвоката. Ми закликаємо усіх жертв ненависті вжити наступних заходів:
При необхідності зверніться за медичною допомогою.
Задокументуйте усі подробиці злочину якомога швидше після інциденту. Вкажіть стать, вік, зріст,
расу, вагу, одяг та інші відмінні характеристики злочинця. Якщо ви чули погрози чи упереджені
зауваження, також вкажіть їх у доповіді.
Складіть доповідь. Повідомте про інцидент місцеві правоохоронні органи. Якщо жертва не бажає
звертатись до поліції, подайте заяву до місцевої групи з цивільних прав/прав людини. Навіть якщо
інцидент не відповідає юридичному визначенню злочину на грунті ненависті, усе одно дуже
важливо повідомити про нього відповідні органи. Будь ласка, ознайомтесь з нижченаведеною
інформацією.
Уряди штатів, округів, міст та інші організації часто мають можливість повідомляти про акти
ненависті та дискримінації. Ознайомтесь з нижченаведеними ресурсами:
•

Washington State Human Rights Commission
Відповідно до законодавства кожна людина має право на свободу від дискримінації на
роботі, вдома, перебуваючи у громадських місцях чи при зверненні за кредитом чи
страхуванням. Будь-яка людина під охороною від дискримінації, яка вважає, що піддалась
дискримінації, може висунути обвинувачення щодо цього роботодавцю, постачальнику
житла чи підприємству.

•

King County Office of Civil Rights
Дане управління уповноважене розглядати скарги щодо дискримінації тільки для округу
Кінг, а також роботодавців, постачальників житла та підприємств у неінкорпорованих
частинах округу Кінг (за межами міст).

•

Seattle Office for Civil Rights
Даний відділ допомагає підтримувати законодавство, що захищає людей від
дискримінаційного переслідування у житловій сфері, при працевлаштуванні та
у громадських місцях у межах міста Сієтл.

•

Spokane Police Department : Повідомлення про злочини на грунті ненависті та
упередженості
На даній сторінці ви можете ознайомитись з інформацією щодо опису злочинів на грунті
ненависті та процедурою повідомлення про такі злочини.
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•

City of Spokane’s Human Rights Commission
Найкраще місце, куди вам слід звернутись, якщо ви проживаєте у місті Спокан.
Сторінка містить інформацію щодо різних видів скарг.

•

Spokane County Human Rights Task Force Форма заяви щодо інциденту на грунті ненависті
Найкраще місце, куди вам слід звернутись, якщо ви проживаєте в іншому місці округу
Спокан.

Повідомте про інцидент одну з наступних організацій, аби допомогти громадськості та сформувати
політику щодо подібних ситуацій Ви можете звернутись до:
•

Stand Against Hatred
Asian Americans Advancing Justice відстежує випадки упередженості. Ділячись тим, що вам
довелось пережити чи у разі якщо ви стали свідком інциденту, ви можете просвіщати
громадськість, розширювати права та можливості інших людей, демонструвати
постачальникам послуг де саме потрібна допомога, та посилювати зусилля з реагування
на злочини на грунті ненависті та попереджати подібні інциденти. Форми доступні
англійською, китайською (традиційний та спрощений), корейською та в'єтнамською
мовами.

•

AAPI Форма заяви щодо інциденту на грунті ненависті
OCA – Asian Pacific American Advocates присвятили себе просуванню соціального,
політичного та економічного добробуту осіб азіатсько-тихоокеанського походження (AAPI).
Подача заяв щодо інцидентів на грунті ненависті за допомогою даної форми допоможе
нам, OCA – Asian Pacific American Advocates, відстежувати випадки прояву ненависті до
AAPI по усій країні.

•

Зупиніть ненависть до AAPI
Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) та Chinese for Affirmative Action (CAA)
запустили даний центр звітності, аби надати членам громад можливість повідомляти про
випадки прояву ненависті, з якими вони зіткнулись. Персональна інформація, включаючи
особисті ідентифікаційні дані, зберігається у таємниці та передається тільки з дозволу
власника. Загалом, дана інформація буде використовуватись задля надання допомоги,
агітаційно-просвітницької роботи та освіти. Форми доступні англійською, в'єтнамською,
китайською, корейською, кхмерською, тайською та японською мовами.

У Human Rights Campaign (HRC) також є керівництво для жертв злочинів на грунті ненависті:
Що робити, якщо ви стали жертвою злочину на грунті ненависті.
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