
 
 

Tuyên bố về nạn Kỳ Thị Người Châu Á và thảm 
kịch tại Atlanta 
 
Chúng tôi đã bàng hoàng khi nghe dòng tin bi thảm về vụ xả súng chết người tại Atlanta, Georgia, khiến 
tám người thiệt mạng, sáu trong số đó là phụ nữ gốc Á.  Dù nạn kỳ thị người châu Á không phải là điều 
mới mẻ và thật ra vẫn tiếp diễn từ khi những người lao công Trung Quốc đầu tiên đến Canada hơn 100 
năm trước, chúng ta biết rằng số vụ chống đối người châu Á, bao gồm cả bạo hành, đã gia tăng đáng kể 
trong năm qua.  Chẳng may, dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ phụ nữ châu Á bị bạo hành chủng tộc là không cân 
xứng, như trường hợp của vụ việc kinh hoàng này. 
 
Là một tổ chức làm việc sát cánh với cộng đồng Châu Á, sự kiện bi thảm này khiến chúng tôi quyết tâm 
sâu hơn trong việc chung vai nêu lên mọi hình thức phân biệt và đàn áp chủng tộc cùng những vấn đề liên 
quan mang tính hệ thống lót đường cho tội ác về hận thù này  – quan niệm da trắng tối cao, nạn kỳ thị phụ 
nữ, và định kiến cùng bạo hành đối với giới mại dâm. 
 
Dự án Represent Asian Project  (Dự án Đại Diện Người Châu Á) đã xác định được những phương 
cách hành động cụ thể sau đây cho chúng ta (@repasianproject): 
 
Tự tìm hiểu về lịch sử kỳ thị người châu Á tại Canada, chuyện hoang đường về thiểu số kiểu mẫu, và việc 
nhiễm thói phân biệt chủng tộc. 
 
Phổ biến ý thức về nạn kỳ thị người châu Á.  Trên phương tiện truyền thông xã hội, hãy sử dụng 
#StopAsianHate , hoặc đề mục #FaceRace của Hội đồng Quốc gia Người Hoa Canada về Công Bình Xã hội. 
 
Báo cáo những vụ thù ghét người châu Á: 
Bạn có thể báo cáo tội ác căm thù người châu Á tại Canada ở bất kỳ địa chỉ nào sau đây: 

• Project1907.org  
• CovidRacism.ca  
• Elim8Hate.org  
• Act2EndRacism.ca  

 
Hãy lên tiếng nếu bạn thấy nạn phân biệt chủng tộc diễn ra trên đường phố hay trên mạng, và la lớn nếu 
thấy an toàn.  Để tìm khóa Đào Tạo cách Can Thiệp cho Người Ngoài Cuộc, hãy truy cập 
ihollaback.org/bystanderintervention/ 
 
Nâng đỡ những doanh nghiệp do người châu Á làm chủ: http://ottawachinatown.ca/ 
 
Quảng bá những nghệ sĩ, tác giả, nhà hoạt động, và tiếng nói người châu Á 
 
Cống hiến tiền bạc và thời giờ cho những tổ chức thường dân lẫn cộng đồng phụng sự cho công bằng 
chủng tộc 
 
Hãy chăm lo cho bản thân lẫn người trong cộng đồng, và dành thời gian chiêm nghiệm, chữa lành hơn là 
đánh giá thấp hoặc vô hiệu hóa trải nghiệm của mình hay người. 
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