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Thành phố lên tiếng chống phân biệt chủng tộc trong đại dịch COVID-19 
Bạo lực với người Á châu, phá hoại không được chấp nhận trong thành phố của 

chúng ta 

Khi chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm Tháng Di Sản châu Á tại Vancouver trong tháng 
5, Thành phố cần phải thừa nhận đã có nhiều sự cố về bình luận thù địch, phá 
hoại và bạo lực trong thành phố của chúng ta nhắm vào những người gốc Á 
châu. 

Lãnh đạo thành phố Sadhu Johnston cho biết, là một thành phố hòa giải, 
Vancouver cam kết chống phân biệt chủng tộc, chống phân biệt đối xử, cam 
kết sự đa dạng, sự hòa nhập và sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên 
trong xã hội của chúng ta. Cộng đồng lành mạnh được thiết lập và phát triển 
khi tất cả các thành viên cộng đồng trải nghiệm cảm giác thân thuộc, tôn trọng 
sự đa dạng và hiểu biết đa văn hóa và sự gắn kết xã hội. Không ai cảm thấy 
không an toàn, bị quấy rối hoặc họ không thuộc về xã hội, và chúng tôi tại 
Thành phố Vancouver sẽ không tha thứ cho những hành động thù hận. 

Lịch sử đã chỉ ra rằng phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử được nâng cao 
trong thời kỳ khủng hoảng. Trong khi các hình thức phân biệt chủng tộc, phân 
biệt đối xử dựa trên đức tin và sự kỳ thị của những người sống trong nghèo đói 
vẫn tiếp diễn, sự lây lan của coronavirus trên toàn cầu đã gây ra mục tiêu ghét 
người khác chủng tộc và chống người Trung Quốc/chống người Á châu ở các 
thành phố trên thế giới. 

Sở Cảnh sát Vancouver (VPD) đang điều tra một số vụ việc chống người Á châu 
trong vài tuần qua. Thành phố và Sở Cảnh sát Vancouver rất quan tâm tội 
phạm và các sự cố có động cơ thù hận/ghét. Bất cứ ai là nạn nhân của tội ác 
căm thù hoặc chứng kiến tội phạm có động cơ thù hận/ghét đều được khuyến 
khích báo cáo với cảnh sát. 

Tổng Giám đốc Dịch vụ Nghệ thuật, Văn hóa và Cộng đồng cho Thành phố và 
chịu trách nhiệm về các chương trình hỗ trợ của Thành phố cho những công 
dân dễ bị tổn thương nhất cho biết, chúng ta phải thừa nhận và đối mặt với 
phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử xảy ra ở bất kỳ khi nào và ở bất kỳ nơi 
nào. Mỗi chúng ta có trách nhiệm chống lại định kiến chủng tộc và thái độ 
không khoan dung. Chúng tôi tại Thành phố Vancouver đứng cùng với các cộng 
đồng và tán dương những đóng góp của các cộng đồng cho sự xây dựng của 
thành phố tuyệt vời này. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ những người bị ảnh hưởng 
bởi sự phân biệt chủng tộc, sự nghèo đói và sự loại trừ và sẽ không tha thứ 
cho các hành vi thù ghét. 

https://vancouver.ca/police/organization/public-affairs/diversity-indigenous-relations/faqs-diversity-aboriginal-policing.html


Hỗ trợ và sáng kiến Cộng đồng: 

• Bộ phận Quan hệ Đa dạng, Hòa nhập và Bản địa của Sở Cảnh sát 
Vancouver (VPD) thực hiện các sáng kiến an toàn công cộng, phát triển 
quan hệ đối tác cộng đồng, và chú tâm vào nạn nhân và điều tra các sự 
cố bị thúc đẩy bởi sự thiên vị, định kiến và thù ghét. 

• Mạng lưới chống phân biệt chủng tộc của BC kết nối cộng đồng với thông 
tin, hỗ trợ và đào tạo, để đáp ứng và ngăn chặn các sự cố phân biệt 
chủng tộc và thù ghét trong tương lai. 

• MOSAIC cung cấp các dịch vụ như vận động pháp lý, nâng cao nhận thức 
về các thách thức dựa trên chủng tộc, hỗ trợ cho người mới tham gia 
LGBTQ và hỗ trợ dịch vụ nạn nhân đa văn hóa. 

• Liên hoan phim châu Á Vancouver ra mắt ‘elimin8hate, một chiến dịch 
đa phương tiện để ghi lại và biến các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc 
chống lại người Canada gốc Á thành các thông báo dịch vụ công cộng 
tích cực. 
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Lưu ý cho biên tập viên: Vào tối ngày 1 tháng 5, Tòa thị chính Vancouver sẽ được 
chiếu sáng màu đỏ để báo hiệu khai mạc Tháng Di Sản châu Á và bắt đầu Virtual 
explorASIAN. Để kỷ niệm dịp này, VAHMS sẽ phát trực tiếp sự kiện khai mạc của họ 
trên trang mạng từ các bước thang phía bắc của Tòa thị chính - chi tiết có sẵn trên 
trang mạng explorAsian. 

Liên hệ qua phương tiện truyền thông: 
Tham gia và truyền thông dân sự 
604.871.6336  
media@vancouver.ca 
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