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Khái quát
Với tình hình COVID-19 hiện
nay, nhiều người Canada gốc
Á đã trải nghiệm các sự kiện
bị thù ghét và kỳ thị. Bản
thông tin hướng dẫn này sẽ
cung cấp cho các thành viên
cộng đồng một cái nhìn tổng
quan ngắn gọn về sự tổn hại
của hành động thù hận và kỳ
thị, đồng thời có các thông
tin để giúp ứng phó với vấn
đề này.
Cá nhân hay nhóm nạn nhân
bị chọn làm mục tiêu cho sự
thù ghét và kỳ thị vì lý do thực
tế hay giả thiết về sắc tộc,
nguyên quán, chủng tộc, ngôn
ngữ, màu da, tôn giáo, giới
tính, tuổi tác, khuyết tật về tinh
thần hoặc thể chất, xu hướng
tính dục hay bất kỳ yếu tố
tương tự của họ.

Hành động thù hận là gì?
Hành động thù hận được chia thành hai nhóm: sự việc thù hận và tội phạm do
thù hận. Chúng có thể được định nghĩa như sau:
Sự việc thù hận: dùng lời nói hoặc những hành vi thể hiện thành kiến đố kỵ
hoặc ganh ghét nhắm vào một người hoặc nhóm bị chọn làm mục tiêu. Đây
thường là những hành vi không mang tính hình sự.
Tội phạm do thù hận: Tội phạm hận thù là những hành vi phạm tội chống lại
một cá thể hoặc tài sản của ai đó, mà động cơ phạm tội là hoàn toàn hay
phần nào dựa vào thành kiến kỳ thị trên nền tảng thực tế hay giả thiết về sắc
tộc, nguyên quán, chủng tộc, ngôn ngữ, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác,
khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất, xu hướng tính dục hay bất kỳ yếu tố
tương tự của nạn nhân. Cho dù “tội phạm hận thù ” không được định nghĩa
chính thức trong Bộ luật hình sự, nhưng các tội hình sự sau đây có liên quan
cụ thể đến sự thù hận:
1. Tuyên truyền diệt chủng (điều luật 318)
2. Xúi giục thù hận ở nơi công cộng có khả năng dẫn đến bất ổn (kích động
công khai sự thù ghét và phát ngôn thù hận) (điều luật 319 (1))
3. Cố tình thúc đẩy khiêu khích thù hận với một nhóm cụ thể (điều luật 319 (2))
4. Do thù ghét mà nghịch phá tài sản chủ yếu được sử dụng để thờ phụng tôn
giáo hoặc được sử dụng bởi một nhóm cụ thể (điều luật 430 (4.1))
Các tội phạm hình sự khác có thể liên quan đến các hành vi kích động hận thù
bao gồm Hành hung (điều luật 265), Đe dọa (điều luật 264.1 (1)), Gây rối loạn
(điều luật 175 (1)) và Quấy rối hình sự (điều luật 264 (1)).
Những cân nhắc khác trong luật hình sự:
Phải được sự đồng ý của Viện Chưởng Lý- Attorney General trước khi có thể
buộc tội theo điều luật 318 (1) hoặc 319 (2).
điều luật 319 (4) - (6), 320 và 320.1 cho phép được thu giữ, tịch thu và ngăn
chận sự truy cập công khai sự tuyên truyền thù hận
nếu động cơ phạm tội là do sự thiên vị, thành kiến hoặc hận thù gây ra, thì
điều luật 718.2 (a) (i) sẽ áp dụng để gia tăng mức hình phạt khi tuyên án.
.
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01

Các hành vi kỳ thị
Hành vi kỳ thị bao gồm việc phân biệt đối xử tại nơi làm việc, nơi công
cộng và nơi ở dựa trên lý do chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính,
khuynh hướng tính dục, nhận dạng giới tính hoặc tuổi tác. Mặc dù
những hành vi này vi phạm luật Nhân Quyền cấp tỉnh bang, nhưng
không nhất thiết là phạm tội hình sự (trừ khi đi kèm các hành vi bạo
hành, đe dọa, quấy rối hình sự, v.v.). Theo Bộ luật Nhân quyền Ontario,
các hành vi kỳ thị có thể khiếu nại để đến Tòa án Nhân quyền của
Ontario, nơi có quyền hạn rộng lớn trong việc xét xử và áp đặt các
biện pháp xử lý bao gồm các khoản tiền phạt và bồi thường.

Bạn phải làm gì khi ứng phó với hành vi thù hận hoặc kỳ thị ?
luôn đảm bảo sự an toàn của mình trước khi hành động thêm.
Vấn đề sức khỏe tinh thần rất là quan trọng! Bạn nên chia sẻ trải nghiệm của mình với bạn bè, gia đình và các
mạng hỗ trợ khác và đừng ngại dựa vào họ nếu cần. Phải dành thời gian để tự chăm sóc bản thân.
Tìm sự trợ giúp y tế (nếu cần) và, nếu bạn cảm thấy thoải mái, hãy trình báo các sự cố bạo lực hoặc hành vi
phạm tội hình sự với cảnh sát
Nếu bạn tin rằng sự cố xảy ra là do thù ghét hoặc định kiến, bạn nên nêu ra điểm này trong bản khai tường
trình của mình.
Thu thập bằng chứng như hình ảnh và thu hìnhBILLION
khi có thể (và đảm bảo an toàn để làm như vậy).
Nếu bạn là người chứng kiến:
phải đảm bảo rằng bạn và những người khác được an toàn trước khi hành động thêm. Nếu bạn nghĩ rằng cảnh
sát nên xen vào, thì phải suy nghĩ xem người bị thiệt thòi hay nạn nhân bị kỳ thị chủng tộc có lo ngại về điều
này hay không.
Trở thành đồng minh của họ, không chỉ đơn thuần là người ngoài cuộc - tìm cách giúp đỡ an toàn và có hiệu
quả bằng cách hỏi xem nạn nhân có ổn không, hay bằng cách nói ra những hành vi này là sai trái.
Hỗ trợ những người bạn quen biết nếu họ đã và đang bị thù ghét hoặc kỳ thị bằng cách dành thời gian ở bên họ,
lắng nghe và cho họ biết rằng họ không đơn độc.
Tuyên truyền thù hận trên mạng xã hội:
Tìm hiểu các nguyên tắc cộng đồng truyền thông xã hội để biết quy trình trình báo cáo phản hồi của họ.
Ví dụ: Facebook’s Community Standards (Tiêu chuẩn cộng đồng của mạng xã hội Facebook) ngăn cấm đăng
tải nội dung động thù hận. Nếu bạn thấy nội dung có khuynh hướng kích động thù hận, bạn nên báo và yêu cầu
Facebook xóa nội dung đó.
báo cáo sự cố cho nơi diển đàn mạng truyền thông xã hội tương ứng.
báo cáo và yêu cầu họ xóa nội dung mang tính chất kỳ thị.
Bị thù ghét hoặc kỳ thị tại nơi làm việc hoặc trường học:
Trình báo sự việc cho bộ nhân sự (nếu có) hoặc với ban giám hiệu nhà trường.
Nếu có công đoàn, hãy bày tỏ mối lo ngại của bạn với đại diện công đoàn.
Nếu bạn không chắc mình phải làm gì, nên tư vấn với một luật sư về các quyền lợi pháp lý của bạn.
Trung Tâm Pháp Trợ Nhân quyền- Human Rights Legal Support Centre cung cấp dịch vụ pháp trợ miễn phí
cho nạn nhân bị kỳ thị dưới Bộ luật Nhân quyền Ontario.
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Bạn cũng có thể báo cáo hành động thù hận hay kỳ thị với các nhóm quan hệ sắc tộc hoặc nhóm hỗ trợ cộng đồng.
Trình báo tội phạm thù hận đến Canadian Anti-Racism Network: https://stopracism.ca/reportfrm.php (mạng lưới chống
phân biệt chủng tộc Canada)
Trình báo sự việc bằng tin nhắn cho ACT2endracism qua dịch vụ đường dây trình báo bằng tin nhắn bằng các ngôn ngữ
tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Hàn,Việt và Tagalog: 1-587-507-3838.
Nhiều thành phố trên khắp Ontario có các nhóm tư vấn về quan hệ chủng tộc và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để
giải quyết các vấn đề thù ghét trong cộng đồng của họ.
Ví dụ, Thành phố Thunder Bay có Ủy ban Cố vấn Chống phân biệt chủng tộc Anti-Racism and Respect Advisory
Committee;
Tìm hiểu từ các cơ quan thực thi pháp luật trong địa phương của bạn về thông tin cho các tổ chức tương tự trong cộng
đồng của mình.
trình báo nặc danh cho đường dây Ngăn Chặn Tội phạm- Crime Stoppers tại crimestoppers.ca hoặc số điện thoại miễn
phí của họ: 1-800-222-8477.
Nếu bạn sống ở Toronto hoặc khu vực lân cận GTA, Hội Người Canada gốc Hoa- chi nhánh Toronto (Chinese Canadian
National Council –Toronto Chapter) có một khảo sát trực tuyến để báo cáo các sự cố về kỳ thị chủng tộc và phân biệt đối
xử : https://www.covidracism.ca/.
Chia sẻ câu chuyện của bạn: https://projectprotech.ca/working-together/staying-connected/.
For more information, consult the following community
organizations:
Chinese Canadian National Council for Social Justice: https://ccncsj.ca/ (Hội Công Bằng Xã Hội người Canada gốc Hoa
Toàn Quốc)
Toronto Chapter: https://ccnctoronto.ca/ (Phân Hội Toronto Người Canada gốc Hoa Toàn Quốc)
Community Legal Education Ontario (CLEO) (cơ quan Giáo dục Pháp lý Cộng đồng tỉnh bang Ontatio):
https://www.cleo.on.ca/en
Korean Legal Clinic (Trung tâm Pháp Trợ cho Người Hàn): https://koreanlegalclinic.ca/
Pandemic Rapid-response Optimization to Enhance Community Resilience and Health (PROTECH) (tạm dịch Tối ưu hóa
phản ứng nhanh của đại dịch để tăng cường khả năng phục hồi và sức khỏe của cộng đồng): https://projectprotech.ca/
Chinese and Southeast Asian Legal Clinic (Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào): https://csalc.ca/
Human Rights Legal Support Centre (Trung Tâm Pháp Trợ về Nhân quyền): https://www.hrlsc.on.ca/en/welcome
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