ແຫລ່ ງຂ້ໍ ມູ ນຜູ້ ເຫັນເຫດການ
ໃນດ້ ານເຫດການການກຽດຊັງທີ່ເພ່ີ ມຂ້ຶ ນ ຕ່ໍ ກັບ AAPIs ໃນເຫດສຸ ກເສີນຊ່ ວງພະຍາດໂຄວິດ 19, ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ
ທ່ີ ຈະຮູ ້ ສ່ິ ງທີ່ຈະເຮັດ ຖ້ າທ່ ານເບ່ິ ງບາງສິ່ງທີ່ຜິດ. ເພ່ື ອແກ້ ໄຂບັນຫານີ້, Asian Americans Advancing Justice ແລະ
Hollaback! ກໍາລັງຈັດເຝິກອົບຮົມການຊ່ ວຍເຫລືອຂອງຜູ້ ເຫັນເຫດການ ຕະຫລອດເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ.
ເພ່ື ອລົງທະບຽນການເຝິກອົບຮົມ, ເຂ້ົ າເບ່ິ ງໜ້ າເວັບ ການເຝິກອົບຮົມການຊ່ ວຍເຫລືອຂອງຜູ້ ເຫັນເຫດການ
ແບບສະເໝືອນຈິງ.
Hollaback! ຍັງມີ ແຫລ່ ງຂ້ໍ ມູ ນການຊ່ ວຍເຫລືອຂອງຜູ້ ເຫັນເຫດການ, ສອນ “5 Ds of Bystander Intervention.”

ການເຂ້ົ າຂັດຂວາງ ແມ່ ນວິທີການທ່ີ ລະອຽດອ່ ອນ ແລະ ສ້ າງສັນ ໃນການຂັດຂວາງ. ເປົ້າໝາຍໃນທີ່ນີ້
ແມ່ ນເພື່ອຢຸ ດເຫດການ ໂດຍການຂັດຂວາງ. ແນວຄວາມຄິດແມ່ ນ ເພ່ື ອບ່ໍ ສົນໃຈກັບຜູ້ ກໍ່ກວນ ແລະ
ມີສ່ ວນຮ່ ວມໂດຍກົງກັບບຸ ກຄົນ ທ່ີ ຕົກເປັນເປ້ົ າໝາຍ. ຫ້ າມເວ້ົ າເຖິງ ຫລື ອ້ າງເຖິງການຄຸ ກຄາມ. ແທນທ່ີ ,
ເວ້ົ າກ່ ຽວກັບບາງສ່ິ ງທີ່ບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງ. ທ່ ານສາມາດລອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
•

ແກ້ ງຫລົງທາງ. ຖາມເວລາ. ແກ້ ງວ່ າ ທ່ ານຮູ ້ ບຸກຄົນທີ່ຖືກຄຸ ກຄາມ. ລົມກັບເຂົາເຈ້ົ າ ກ່ ຽວກັບເລ່ື ອງອື່ນໆ ແລະ
ແຍກຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ ກ່ໍ ກວນ.

•

ເຂ້ົ າທາງ. ສືບຕ່ໍ ສ່ິ ງທີ່ທ່ ານກໍາລັງເຮັດ ແຕ່ ຢູ ່ ລະຫວ່ າງຜູ້ ກ່ໍ ກວນ ແລະ ເປົ້າໝາຍ.

•

ເຮັດກາເຟຄ້ ວມໃສ່ ເຮັດແບບເປັນອຸ ປະຕິເຫດ, ປ່ ຽນກະເປົາເງິນຂອງທ່ ານ ຫລື ເຮັດໃຫ້ ປ່ັ ນປ່ ວນ.

ແນ່ ນອນ, ອ່ ານສະຖານະການ ແລະ ເລືອກວິທີການຂັດຂວາງຂອງທ່ ານ ອີງຕາມນ້ັ ນ. ບຸ ກຄົນຜູ້ ທ່ີ ກໍາລັງຕົກເປັນ
ເປ້ົ າໝາຍ ຈະເບ່ິ ງຄືວ່ າເຂ້ົ າໃຈ ແລະ ຫວັງວ່ າ ການກະທໍາ ຫລື ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ ານ ຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ສະຖານະການບ່ໍ ບານປາຍ.

ການເປັນຕົວແທນ ແມ່ ນໃສ່ ເວລາ ທ່ ານຂໍການຊ່ ວຍເຫລືອ, ຂໍແຫລ່ ງຂໍ້ມູ ນ ຫລື ຊ່ ວຍເຫລືອຈາກພາກສ່ ວນທີ 3.
ນີ້ແມ່ ນຕົວຢ່ າງໃນສ່ິ ງທີ່ທ່ ານສາມາດເຮັດ:
•

ຊອກຫາຜູ້ ຄຸ ມຮ້ ານ, ຄົນຂັບລົດເມ ຫລື ພະນັກງານຂົນສ່ົ ງ ແລະ ຂໍເຂົາເຈ້ົ າຊ່ ວຍເຫລືອ.

•

ຖ້ າທ່ ານໃກ້ ໂຮງຮຽນ, ຕິດຕໍ່ຫາອາຈານ ຫລື ບາງຄົນຢູ ່ ພະແນກຕ້ ອນຮັບ. ໃນວິທະຍາເຂດ,
ຕິດຕໍ່ຫາປ້ ອງກັນວິທະຍາເຂດ ຫລື ບາງຄົນທ່ີ ຢູ ່ ພະແນກຮັບຕ້ ອນຂອງຕຶກມະຫາວິທະຍາໄລ.

•

ພາເພື່ອນຂອງທ່ ານເຂ້ົ າຮ່ ວມ ແລະ ໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ ໜ່ຶ ງໃນວິທີການກ່ໍ ກວນຕ່ າງໆ (ເຊ່ັ ນ: ຖາມເວລາ, ທິດທາງ
ຫລື ເລີ່ມການສົນທະນາ ທ່ີ ບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການຄຸ ກຄາມ) ເພື່ອສ່ື ສານກັບບຸ ກຄົນ ທ່ີ ຖືກຄຸ ກຄາມ ຂະນະທີ່
ທ່ ານພົບໃຜຜູ້ ໜ່ຶ ງ ເພ່ື ອເປັນຕົວແທນ.

•

ລົມກັບໃຜຜູ້ ໜ່ຶ ງໃກ້ ທ່ານ ທ່ີ ສັງເກດສ່ິ ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂ້ຶ ນ ແລະ ອາດຈະຢູ ່ ໃນສະຖານະການທີ່ດີກວ່ າ ໃນການ
ຊ່ ວຍເຫລືອ. ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນ.

•

ໂທ 311 ຫລື 911 (ຖ້ າປອດໄພ) ເພ່ື ອຂໍການຊ່ ວຍເຫລືອ. ກ່ ອນຕິດຕໍ່ເບີ 911, ໃຊ້ ວິທີການຂັດຂວາງ ເພ່ື ອ
ກວດເບິ່ງກັບບຸ ກຄົນທີ່ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ ອງການທ່ ານໃຫ້ ດໍາເນີນການດ່ັ ງກ່ າວ.
ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ ້ ສຶກສະບາຍ ຫລື ປອດໄດ ກັບການຊ່ ວຍເຫລືອຂອງໜ່ ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍ. ສໍາລັບ

LAO (ພາສາລາວ) – LAO

ຫລາຍໆຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ, ປະຫວັດຂອງການກະທໍາຜິດໂດຍໜ່ ວຍງານກົດໝາຍ ອາດຈະນໍາໄປສູ ່ ຄວາມຢ້ ານ
ແລະ ບ່ໍ ເຊື່ອໃຈການຊ່ ວຍເຫລືອຂອງຕໍາຫລວດ ແລະ ພາຍໃຕ້ ສະພາບການປະຈຸ ບັນ, ມີຫລາຍຊຸມຊົນ ເຊ່ັ ນ
ບຸ ກຄົນທີ່ບ່ໍ ມີເອກະສານ ທ່ີ ອາດຈະຮູ ້ ສຶກປອດໄພໜ້ ອຍ ໃນມືຕໍາຫລວດ. ໃນເຫດການສະເພາະ, ທ່ ານອາດຈະບ່ໍ
ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາບຸ ກຄົນ ໃນກໍລະນີ ອີງຕາມສະພາບການ, ທ່ ານຈະຕ້ ອງຕັດສິນໃຈໃຫ້ ຖືກຕ້ ອງທີ່ສຸ ດ. .

ສາມາດເປັນປະໂຫຍດຫລາຍ ທ່ີ ບັນທຶກເຫດການ ທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນກັບໃຜຜູ້ ໜຶ່ງ ແຕ່ ວ່ າມີຫລາຍສິ່ງທີ່ຕ້ ອງເບ່ິ ງ ເພ່ື ອ ບັນທຶກ
ການກໍ່ກວນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເບິ່ງ ເອກະສານຄໍາແນະນໍານ້ີ ຈາກພະຍານ ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ.
ທໍາອິດ, ປະເມີນສະຖານະການ. ມີໃຜຜູ້ ໜຶ່ງກໍາລັງຊ່ ວຍເຫລືອບຸ ກຄົນທ່ີ ຖືກກ່ໍ ກວນບໍ່? ຖ້ າບ່ໍ , ໃຊ້ ໜຶ່ງໃນ 4 D’s ອ່ື ນໆ.
ຖ້ າໃຜຜູ້ ໜຶ່ງ ກໍາລັງຊ່ ວຍເຫລືອແລ້ ວ, ປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ ານເອງ. ຖ້ າທ່ ານປອດໄພ, ໄປຕ່ໍ ແລະ ເລີ່ມ
ບັນທຶກ. ຖາມບຸ ກຄົນ ຜູ້ ທ່ີ ຖືກກໍ່ກວນ ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ ອງການເຮັດກັບການບັນທຶກ. ຫ້ າມໂພສບັນຫາດັ່ງກ່ າວທາງ
ອອນລາຍ ຫລື ໃຊ້ ມັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດຈາກເຂົາເຈົ້າ. ມີຫລາຍເຫດຜົນສໍາລັບເລ່ື ອງນ້ີ . ການຖືກກໍ່ກວນ ຫລື
ການກໍ່ຄວາມຮຸ ນແຮງ ແມ່ ນປະສົບການທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ຄວາມໝັ້ນໃຈຫລຸ ດລົງ. ໃຊ້ ຮູບພາບ ຫລື ພາບຂອງບຸ ກຄົນທີ່ຕົກເປັນ
ເຫຍື່ອ ໂດຍບໍ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດຈາກບຸ ກຄົນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ຄົນຮູ ້ ສຶກບ່ໍ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫລາຍຂຶ້ນ. ຖ້ າເອກະສານດັ່ງກ່ າວ
ຫາກຖືກກະຈາຍອອກໄປ, ມັນສາມາດນໍາໄປສູ ່ ການຕົກເປັນເຫຍື່ອເພ່ີ ມເຕີມ ແລະ ໃນລະດັບທ່ີ ເບ່ິ ງເຫັນວ່ າ ບຸ ກຄົນອາດ
ຈະບໍ່ຕ້ ອງການ. ນອກຈາກນ້ີ , ການໂພສຮູ ບພາບ ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມຂອງເຫຍື່ອ ຈະເຮັດໃຫ້ ປະສົບການຂອງເຂົາເຈ້ົ າ
ຢູ ່ ຕໍ່ໜ້ າປະຊາຊົນ - ເປັນບາງສິ່ງທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ ່ ບັນຫາຕ່ າງໆທາງກົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະ ການຄຸ ກຄາມ ຫລື
ຄວາມຮຸ ນແຮງ ບາງຄ້ັ ງ ອາດຈະເປັນການກ່ໍ ອາສິຍະກໍາ. ເຂົາເຈ້ົ າອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ ມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນລະບົບກົດໝາຍ
ໃນທາງທ່ີ ວ່ າ ເຂົາເຈ້ົ າບໍ່ຕ້ ອງການ. ສຸ ດທ້ າຍ ປະສົບການຈະກາຍເປັນບັນຫາສະເທືອນໃຈ. ການເຜີຍແພ່ ປະສົບການທ່ີ
ສະເທືອນໃຈຂອງບຸ ກຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ ຮັບການຍິນຍອມ ຈະບ່ໍ ແມ່ ນຜູ້ ເຫັນເຫດການທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ
ມີປະສິດທິພາບ.

ທ່ ານອາດຈະຕ້ ອງການ ຕອບໂຕ້ ໂດຍກົງກັບ ບັນຫາການຄຸ ກຄາມ ໂດຍການໃສ່ ຊື່ ໃນສິ່ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂ້ຶ ນ ຫລື
ປະເຊີນໜ້ າກັບຜູ້ ຄຸ ກຄາມ. ເຕັກນິກນີ້ ສາມາດເກີດຄວາມສ່ ຽງ: ຜູ້ ຄຸ ກຄາມອາດຈະປ່ ຽນວິທີການກໍ່ກວນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າຕ່ໍ ກັບທ່ ານ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ສະຖານະການບານປາຍ. ກ່ ອນທີ່ທ່ ານຈະຕັດສິນໃຈໂຕ້ ຕອບໂດຍກົງ,
ປະເມີນສະຖານະການ: ທ່ ານຈະປອດໄພບ່ໍ ? ບຸ ກຄົນທີ່ກໍາລັງຖືກຄຸ ກຄາມປອດໄພບໍ່? ບ່ໍ ເບິ່ງຄືວ່ າ ສະຖານະການຈະ
ປານປາຍຫລືບໍ່? ທ່ ານສາມາດບອກວ່ າ ຖ້ າບຸ ກຄົນຖືກຄຸ ກຄາມ ຕ້ ອງການໃຫ້ ໃຜຜູ້ ໜຶ່ງ ເວົ້າຂ້ຶ ນມາບໍ່? ຖ້ າທ່ ານ
ສາມາດຕອບ ແມ່ ນແລ້ ວ ຕໍ່ກັບຄໍາຖາມເຫລ່ົ ານ້ີ , ທ່ ານອາດຈະໂຕ້ ຕອບໂດຍກົງ.
ຖ້ າທ່ ານເລືອກທ່ີ ຈະຊ່ ວຍເຫລືອໂດຍກົງ, ບາງສິ່ງ ທ່ີ ທ່ ານສາມາດເວ້ົ າກັບຜູ້ ຄຸ ກຄາມວ່ າ:
•

“ນັ້ນເປັນສ່ິ ງທີ່ບ່ໍ ເໝາະສົມ, ບ່ໍ ມີຄວາມເຄົາລົບ, ບ່ໍ ຄັກ, ອື່ນໆ.”

•

“ປ່ ອຍໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າຢູ ່ ພຽງລໍາພັງ.”

•

“ນັ້ນແມ່ ນການປັກປໍາ, ການຫຍຽດສີຜີວ (ເພ່ີ ມປະເພດການຄຸ ກຄາມ), ອ່ື ນໆ.”

ສ່ິ ງສໍາຄັນສຸ ດຄືເຮັດໃຫ້ ເລື່ອງສັ້ນ ແລະ ກະຊັບ. ພະຍາຍາມບ່ໍ ໃຫ້ ມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນການສົນທະນາ, ຖົກຖຽງ ຫລື ໂຕ້ ຖຽງ
ເນື່ອງຈາກນ້ີ ແມ່ ນວິທີທ່ີ ສະຖານະການສາມາດບານປາຍ. ຖ້ າຜູ້ ຄຸ ກຄາມຕອບໂຕ້ , ພະຍາຍາມທີ່ສຸ ດ ໃນການຊ່ ວຍເຫລືອ
ບຸ ກຄົນ ທ່ີ ຕົກເປັນເປົ້າ ແທນທ່ີ ຈະມີສ່ ວນກັບຜູ້ ຄຸ ກຄາມ.
ການຊ່ ວຍເຫລືອໂດຍກົງ ສາມາດເກີດຄວາມສ່ ຽງ ສະນ້ັ ນ ໃຊ້ ວິທີນ້ີ ດ້ ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.
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ແມ້ ແຕ່ ຖ້ າ ທ່ ານບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການໃນເວລານັ້ນ, ທ່ ານສາມາດສ້ າງຄວາມແຕກຕ່ າງ ສໍາລັບບຸ ກຄົນ ຜູ້ ທີ່ໄດ້ ຖືກຄຸ ກ
ຄາມ ໃນການກວດເບິ່ງເຂົາເຈ້ົ າ ຫລັງຈາກຄວາມຈິງ. ຫລາຍປະເພດການຄຸ ກຄາມເກີດຂ້ຶ ນ ໃນທາງຜ່ ານ ຫລື ໄວວາ
ຫລາຍ ເຊ່ິ ງກໍລະນີນີ້ ທ່ ານສາມາດລໍຖ້ າ ຈົນກວ່ າສະຖານະການຈະສິ້ນສຸ ດ ແລະ ລົມກັບບຸ ກຄົນທ່ີ ໄດ້ ຕົກເປັນເປ້ົ າໝາຍ
ຫລັງຈາກນັ້ນ. ນີ້ແມ່ ນບາງວິທີທາງ ທ່ີ ຈະໃຊ້ ເຕັກນິກ ການຊະລໍ:
•

ຖາມເຂົາເຈ້ົ າ ຖ້ າເຂົາເຈ້ົ າບໍ່ມີບັນຫາ ແລະ ບອກເຂົາເຈ້ົ າວ່ າ ທ່ ານເສຍໃຈກັບສ່ິ ງທີ່ໄດ້ ເກີດຂ້ຶ ນກັບເຂົາເຈ້ົ າ.

•

ຖາມເຂົາເຈ້ົ າ ຖ້ າມີທາງໃດໜ່ຶ ງ ທ່ີ ທ່ ານສາມາດຊ່ ວຍເຫລືອເຂົາເຈົ້າ.

•

ສະເໜີໃຫ້ ພາເຂົາເຈົ້າໄປຈຸ ດໝາຍປາຍທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫລື ນັ່ງຫລ້ີ ນກັບເຂົາເຈ້ົ າແປັບໜ່ຶ ງ.

•

ແບ່ ງປັນແຫລ່ ງຂ້ໍ ມູ ນ ກັບເຂົາເຈ້ົ າ ແລະ ໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫລືອເຂົາເຈົ້າ ເພ່ື ອລາຍງານ ຖ້ າເຂົາເຈົ້າຕ້ ອງການ.

•

ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ບັນທຶກເຫດການ, ຖາມເຂົາເຈົ້າວ່ າ ເຂົາເຈ້ົ າຕ້ ອງການໃຫ້ ທ່ານສ່ົ ງມັນໃຫ້ ເຂົາເຈ້ົ າຫລືບໍ່.

* ຂ້ໍ ສັງເກດກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພ: ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ ອງການໃຫ້ ທ່ານເຈັບປວດ ທ່ີ ພະຍາຍາມຊ່ ວຍໃຜຜູ້ ໜຶ່ງ.
ຄໍານ່ຶ ງເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ພິຈາລະນາກັບສ່ິ ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ວ່ າບ່ໍ ໜ້ າຈະເຮັດໃຫ້ ທ່ານ ຫລື ໃຜກ່ໍ ຕາມ ຕົກຢູ ່ ໃນ
ຄວາມບ່ໍ ປອດໄພ.
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