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Inihayag ng Vancouver ang Mayo 29 na Araw ng Pagkilos Laban sa Rasismo 
Sa harap ng pagtaas ng insidente ng krimeng Anti-Asyano, pinagtitibay ng  Lungsod na ang rasismo ay 

hindi papayagang mangyari 

Ang Alkalde ng Lungsod ng Vancouver Kennedy Stewart ay naglabas ng isang pahayag 
sa maraming wika na ang darating na Biyernes ay ang Araw ng Pagkilos Laban sa 
Rasismo at, bilang Siyudad ng Pagkakasundo, ang Vancouver ay tumitindig sa pagtugon 
sa rasismo at pagkamuhi. 

Kinikilala ng pahayag na ang rasismo ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Vancouver 
at dapat matuto tayo sa mga kamalian ng nakaraan. Ang pahayag ay bahagi ng isang 
kampanyang panlalawigan para itaas ang pampublikong kamalayan at hikayatin ang 
mga indibidwal, mga negosyo, organisasyong pang-komunidad, at mga asosyasyon na 
gumawa ng paninindigang pampubliko laban sa rasismo. 

Bilang isang lungsod, kailangang magkaisa tayo para harapin ang rasismo at kilalanin 
na ang mga tao sa lahat ng etniko, kultura at pananampalataya ay nag-aambag sa 
kalakasan at kagalingan ng Vancouver. 

"Nitong linggong ito, halimbawa, nagkaroon ako ng pulong sa mga lider mula sa 
Asyanong komunidad at mga kaalyadong organisasyon para talakayin ang pagtaas ng 
krimen sa pagkamuhi, lalong lalo na iyong nakatuon sa lahi. Sa virtual na pulong na 
iyon, at sa harap ng nakababahalang epekto nito sa maraming kasapi sa kanilang 
komunidad, ang grupo ay tumutok sa mga positibong mga solusyon na manggagaling sa 
batayang lakas ng Vancouver – ang ating  pagkakaiba-iba,” ang sabi ng Alkalde. 

Mula ng dineklara ang pandemyang COVID-19, nagkaroon ng matingkad na pagtaas sa 
bilang ng insidenteng anti-Asyano, ng rasismo at galit sa mga banyaga. Nitong 
nakaraang linggo, nag-anunsyo ang Vancouver Police Department (VPD) na may 77 na 
krimen sa pagkamuhi na iniulat sa kanila ngayong 2020, kumpara sa 51 sa parehong 
panahon noong 2019. 

Bilang tugon sa COVID-19, ang Lungsod ng Vancouver ay nagtayo ng team para sa 
Equity at Inclusion sa Emergency Operations Centre (EOC) para magbigay suporta sa 
katatagan ng komunidad, tumulong na bawasan ang mga hadlang para makuha ang 
napapanahon at kritikal na impormasyon at kumilos para masiguro na ang mga grupong 
underrepresented o napagiiwanan na dumaranas ng di-kasukat na epekto sa pandemya 
ay maging bahagi ng emerhensiyang pagtugon.  

http://www.vancouver.ca/files/cov/day-of-action-against-racism-proclamations.pdf


Ang team ng Equity at Inclusion ay nag-organisa ng patuloy na serye ng mga pulong 
bayan na virtual para sa mga grupo, na batay sa kasaysayan ay dumaranas ng 
diskriminasyon at paghihiwalay, para makapagbigay sila ng puna at tanong sa 
Manedyer ng Lungsod at Hepe ng COVID-19 Task Force.  

Nakapagbigay rin ng pondo ang Lungsod sa Chinatown Business Improvement 
Association upang mapunuan ang karagdagang gastos pang-seguridad para sa erya, at 
ang Lungsod ay may regular na komunikasyon sa mga grupo sa komunidad para 
makapagbigay ng dagdag na suporta. 

“Ang rasismo, pagkamuhi at takot o galit sa mga banyaga ay walang lugar sa ating 
lungsod, at ang kamakailang pagtaas ng damdaming anti-Asyano ay lubhang 
nakakabahala,” sabi ng Manedyer ng Lungsod, Sadhu Johnston. “Narinig ko, sa mga 
pulong bayan at mula sa komunidad, na ang nakatutok na galit sa banyaga at 
rasismong anti-Asyano ay lalong pabigat sa mga tao na nagsisikap na  makayanan ang 
mga epekto ng pandemya. Kami ay nakatuon sa pagtitiyak na ang bawat residente ay 
nadarama na siya ay malugod na tinatanggap sa Vancouver, at magpapatuloy kami sa 
pagkilos, sa ilalim ng pandemya at pagkatapos nito, para harapin ang mga rasismong 
pag-uugali.” 

Ang Lungsod ay nagbuo ng mga isinalin na mga rekurso, kasama ang mga poster at mga 
graphic ng social media, at ang mga residente at negosyo ay hinihikayat na i-download 
at ipamahagi upang bigyang diin na walang lugar ang rasismo sa Vancouver.   

Ang sinuman na nakakaranas o nakasaksi ng rasismo o krimen sa pagkamuhi ay 
kinakailangang iulat ito sa pulisya, o sa organisasyon tulad ng BC Human Rights 
Commission. Ang VPD ay nagtratrabaho para bawasan ang mga hadlang na maaring 
pumigil sa paguulat. Nakapagbuo rin ito ng sistema na kung saan maaring magulat sa 
wikang Cantonese at Mandarin sa mga insidenteng hindi pang-emergency.  
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Tala para sa mga Editor:  

Ang kopya ng pahayag ay nakalakip. 

Sinusuportahan ng Lungsod ang mga pagkilos ng Lalawigan ng BC, ang Opisina ng 
Lieutenant Governor, ang Vancouver Police Department at ang Business Council of BC 
para bigyang pansin ang hindi katanggap-tanggap na antas ng rasismo na nangyayari 
ngayon sa Lalawigan. 
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