Raportarea urii/discriminării
Membrii comunității au transmis Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs
(CAPAA) incidente motivate de ură care vizează persoane cu strămoși asiatici și din insulele Pacificului
(API) în timpul pandemiei COVID-19. Din păcate, CAPAA nu face lucrări de caz și nici nu putem oferi
consiliere juridică. Îndemnăm toate victimele actelor motivate de ură să întreprindă următoarele acțiuni:
Obțineți ajutor medical, dacă este necesar.
Notați toate detaliile infracțiunii cât mai curând posibil după incident. Includeți sexul, vârsta, înălțimea,
rasa, greutatea, hainele și alte caracteristici distinctive ale făptuitorului. Dacă s-au făcut amenințări sau
comentarii părtinitoare, includeți-le în plângere.
Faceți o plângere. Raportați incidentul forțelor de ordine locale. Dacă victimele nu vor să meargă la
poliție, trimiteți o plângere către grupul de lucru local pentru drepturile civile/drepturile omului din zona
dvs. Chiar dacă un incident nu îndeplinește definiția legală a unei infracțiuni motivate de ură, este totuși
important să îl raportați entității corespunzătoare. Vă rugăm să consultați informațiile enumerate mai
jos.
Guvernele de stat, comitat și orașe și alte organizații au adesea un loc pentru a raporta actele motivate
de ură și discriminare, inclusiv, dar fără a se limita la, resursele enumerate mai jos:
•

Washington State Human Rights Commission
În temeiul legii, oricine are dreptul să nu fie discriminat la locul de muncă, în locuință, într-un
spațiu public sau atunci când solicită credite și asigurări. Orice persoană care crede că a fost
discriminată pe baza statutului de clasă protejată poate depune o plângere de discriminare
împotriva angajatorilor, furnizorilor de locuințe și întreprinderilor.

•

King County Office of Civil Rights
Acest birou are autoritatea de a gestiona plângerile de discriminare numai pentru guvernul
comitatului King și pentru angajatorii, furnizorii de locuințe și afacerile din părțile neîncorporate
ale comitatului King (în afara orașelor).

•

Seattle Office for Civil Rights
Acest birou susține legile care vă protejează împotriva hărțuirii discriminatorii în locuință,
locul de muncă sau locuri publice în limitele orașului Seattle.

•

Spokane Police Department: Raportarea infracțiunilor motivate de ură și părtinire
Această pagină conține informații despre ce este o crimă motivată de ură și despre cum
să o raportați.

•

City of Spokane’s Human Rights Commission
Acesta este punctul de contact potrivit dacă locuiți în orașul Spokane. Pagina conține informații
despre diferite tipuri de plângeri.

•

Formularul de raportare a incidentului motivat de ură al Spokane County Human Rights Task
Force
Acesta este punctul de contact adecvat dacă locuiți în altă parte în județul Spokane.
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Raportați incidentul uneia dintre următoarele entități pentru a ajuta la educarea publicului cu privire la
ceea ce se întâmplă și la elaborarea politicii. Puteți merge la:
•

Luați poziție împotriva urii
Asian Americans Advancing Justice (Americanii asiatici înfăptuiesc justiție) urmărește incidentele
de părtinire. Împărtășind ceea ce ați experimentat sau la ce ați asistat, puteți educa publicul, da
forță altora, le puteți arăta furnizorilor de servicii unde este nevoie de ajutor și puteți consolida
eforturile de pledoarie pentru răspunsul împotriva și prevenirea infracțiunilor motivate de ură.
Formulare disponibile în engleză, chineză (tradițională și simplificată), coreeană și vietnameză.

•

Formularul AAPI pentru incidentul motivat de ură
OCA – Asian Pacific American Advocates (Pledanții pentru americanii din Asia Pacific)
este dedicat promovării bunăstării sociale, politice și economice a americanilor asiatici și
a locuitorilor insulelor din Pacific (AAPIs). Trimiterea incidentelor motivate de ură prin acest
formular ne va ajuta pe noi OCA - Asian Pacific American Advocates (Pledanții pentru americanii
din Asia Pacific) să monitorizăm ura față de AAPI în toată țara.

•

Opriți ura AAPI
Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) și Chinese for Affirmative Action (CAA)
au lansat acest centru de raportare pentru a permite membrilor comunității să raporteze
incidentele motivate de ură pe care le-au experimentat. Informațiile individuale, inclusiv
detaliile personale de identificare, vor fi păstrate confidențiale și vor fi distribuite numai cu
permisiune. În ansamblu, informațiile vor fi utilizate pentru asistență, pledoarie și educație.
Formulare disponibile în engleză, vietnameză, chineză, coreeană, khmer, thailandeză și
japoneză.

În cele din urmă, Human Rights Campaign (HRC) are un ghid pentru victimele infracțiunilor motivate de
ură: Ce să faceți dacă ați fost victima unei infracțiuni motivate de ură.
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