Tuyên bố Đoàn kết với Cộng đồng AAPI của chúng tôi lên án sự căm
ghét đối với người châu Á và bạo lực đối với phụ nữ*
Sau sự kiện những vụ giết người thương tâm đối với 8 người, trong đó có 6 phụ nữ châu Á và
Mỹ gốc Á ở Georgia, trong sự đau buồn và đoàn kết, Ủy ban Phụ nữ Brookline đã liên hợp với
cộng đồng AAPI ở Brookline và trên toàn quốc. Chúng tôi lên án vô điều kiện chủ nghĩa bài
ngoại và phân biệt chủng tộc đối với người châu Á, đặc biệt khi nó được thể hiện bằng bạo lực
đối với phụ nữ.
Những hành động khủng khiếp này xảy ra khi cộng đồng AAPI đang phải vật lộn với bạo lực đau
thương đối với người châu Á và những người gốc châu Á trong cuộc chiến chống đại dịch
COVID-19. Bởi vì bạo lực đối với phụ nữ hiếm khi gây ra phản ứng phẫn nộ và do những định
kiến có hại về phụ nữ châu Á trong lịch sử, phụ nữ AAPI đặc biệt dễ bị tổn thương bởi loại bạo
lực này. Các vụ việc căm ghét đối với người Mỹ gốc Á đã tăng gần 150% vào năm 2020, trong đó
phụ nữ Mỹ gốc Á có nguy cơ là mục tiêu cao gấp đôi. Trong năm qua, đã có ít nhất sáu mươi bảy
vụ việc căm ghét người châu Á được báo cáo chỉ ở Massachusetts.
Chúng tôi biết rằng Brookline không miễn nhiễm với sự phân biệt chủng tộc này.
Sự căm ghét chống lại người châu Á dựa trên nền tảng là sự phân biệt giới tính, bài ngoại và
phân biệt chủng tộc trong nhiều thế kỷ trong luật pháp và hành động của đất nước chúng ta, từ
Đạo luật Nhập cư năm 1875 cho đến việc giam giữ người Mỹ gốc Nhật trong Thế chiến thứ hai,
cuộc di cư ép buộc của người tị nạn khỏi cuộc xung đột quân sự của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á, sự
giám sát sau ngày 9/11 trong các cộng đồng Hồi giáo và Nam Á, các hành động tẩy chay, phá
hoại và quấy rối các doanh nghiệp do người châu Á làm chủ và các chủ sở hữu trong đại dịch.
Điều này phải dừng lại.
Chúng tôi tin rằng sự thay đổi sẽ chỉ xảy ra nếu chúng tôi nhất quán nêu tên, lập hồ sơ và chống
lại sự bất bình đẳng, phân biệt đối xử và gây hấn với phụ nữ và trẻ em gái. Chúng tôi làm như
vậy ngày hôm nay.
Ủy ban Phụ nữ Brookline sẽ tiếp cận, lắng nghe, tôn vinh và ủng hộ tiếng nói của các thành viên
AAPI, những người cảm thấy không có tiếng nói, bị bỏ lại bên lề xã hội, bị đe dọa hoặc bị phớt lờ.
Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để chống lại nạn phân biệt chủng tộc và những thành kiến đối
với phụ nữ để Brookline là nơi mà mọi người có thể cảm thấy an toàn và tất cả gia đình của
chúng ta có thể phát triển thịnh vượng.
*Nhiệm vụ của Ủy ban Phụ nữ Brookline là thúc đẩy bình đẳng và công bằng cho tất cả
phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm tất cả những người được xác định là nữ.

