* ดจากความเกลียดช ังคือ
อาชญากรรมทีเกิ
อะไร

“

อาชญากรรมทีเ* กิดจากความเกลียดชังคืออาชญากรรมทีเ* กิดขึน8 เนื*องจากเชื8อชาติ สี ผวิ ศาสนา
สั ญชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ ทางเพศ หรื อความพิการจริงหรื อทีร* ับรู้ ของเหยื*อ
A
A ดจาก
รายการตรวจสอบสําหร ับเหยือของอาชญากรรมที
เกิ
ความเกลียดช ัง

1

ตรวจสอบความปลอดภัยของตัว
คุณเองและมองหาความช่วยเหลือ

3

● โปรดเข้ารับความช่วยเหลือทางการแพทย ์ทันที หาก
จําเป็ น
B ณไว้วางใจเกียวกั
B บเหตุการณ์ทีB
● พูดคุยกับคนทีคุ
เกิดขึนI
B ดจากความเกลียดชัง
● อย่าลืมว่าอาชญากรรมทีเกิ
I
สามารถเกิดขึนได้กับทุกคน อย่าโทษตัวเอง

A
บันทึกรายละเอียดเกียวกั
บ
A
D
เหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน
หลังจากคุณได้ สติจากเหตุการณ์ ดงั กล่ าว ให้ จดบันทึกสิ# งที#
เกิดขึนG
B ดเท่าทีจะทํ
B าได้
● จดบันทึกเหตุการณ์ให้ละเอียดทีสุ
I
● เก็บและทําสําเนาเอกสารทังหมด (เช่น จดหมายทีB
แสดงถึงความเกลียดชัง หรือบันทึกการสนทนาทาง
B
โทรศัพท ์ทีแสดงถึ
งความเกลียดชัง)
● ภาพถ่ายการบาดเจ็บทางร่างกาย รอยขีดเขียนทีB
สร ้างความไม่พอใจ และ/หรือหลักฐานของการทําลาย
ทรัพย ์สิน

แหล่ งข้ อมูล
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ2มเติมเกี2ยวกับความช่วยเหลือทางกฎหมาย การประสานงานกับ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สุ ขภาพจิต และอื2นๆ โปรดดูแหล่งข้อมูลเกี2ยวกับอาชญากรรมที2
เกิดจากความเกลียดชังของ National Asian Pacific Bar Association’s
(NAPABA) ที#
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources

D
รายงานเหตุการณ์ทเกิ
ี A ดขึน

B ดจากความ
● หากคุณประสบกับอาชญากรรมทีเกิ
เกลียดชัง คุณควรรายงานเหตุดงั กล่าว โดยติดต่อ
B
หน่ วยงานบังคับใช ้กฎหมายในท้องทีและให้ข้อมู
ลโดย
ละเอียด ขอชือB ข้อมูลติดต่อ และหมายเลขตรา
ประจําตัวของพนักงานสอบสวน
B ดจากความ
● แจ้งเหตุทสงสั
ีB ยว่าเป็ นอาชญากรรมทีเกิ
B
เกลียดชังต่อ FBI ที 1-800-225-5324 คุณสามารถ
B
B
ระบุภาษาทีต้องการใช
้เพือขอบริ
การแปล
B ดตาม
● คุณอาจรายงานเหตุให้องค ์กรในชุมชนทีติ
B ดจากความเกลียดชังได้ แต่การ
อาชญากรรมทีเกิ
B ตถุประสงค ์ในการเก็บ
รายงานดังกล่าวจะเป็ นไปเพือวั
I
ข้อมูลเท่านัน คุณควรจะรายงานเหตุตอ
่ หน่ วยงาน
B
บังคับใช ้กฎหมายในท้องทีและ
FBI ด้วย
B บสถานะคนเข้าเมืองของคุณ โปรด
● หากกังวลเกียวกั
B กษาด้านกฎหมาย กฎหมายคนเข้าเมือง
ติดต่อทีปรึ
ของสหรัฐอเมริกาให้ความคุมครองหลายประการแก่
้
คน
B
B
เข้าเมืองทีตกเป็ นเหยือของอาชญากรรม

สิ# งสํ าคัญอย่ างแรกสํ าหรับคุณคือความปลอดภัยทางร่ างกาย
ของตัวคุณเอง

2

”

4
ติดต่อองค ์กรชุมชน
ติดต่อองค์กรชุมชนในท้องที3เพื3อขอความช่วยเหลือและการ
สนับสนุน องค์กรชุมชนอาจสามารถช่วยเหลือในการติดต่อ
กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย การแปลภาษา ความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์หรื อจัดหาที3ปรึ กษาทางจิตวิทยา
ติดต่อทนายความ รับมือกับสื3 อ การระดมทุน และการระบุ
เครื อข่ายความช่วยเหลือ
หากต้องการทราบข้อมูลเพิม# เติมเกี#ยวกับ COVID-19 โปรดดูเว็บไซต์ของ Asian &
Pacific Islander American Health Forum ที#
www.apiahf.org/

What
What is
is a
a Hate
Hate Crime?
Crime?

“
1

… A crime committed based on the victim’s perceived
or actual race, color, religion, national origin, sexual
orientation, gender, gender identity, or disability.

Ensure Your Safety
& Seek Help

3

Report The Incident

Your first and foremost priority should
be to ensure your physical safety!

+ If you experience hate, you should report it.
Contact local law enforcement and provide them
with detailed information. Secure the names,
contact information, and badge numbers of the
investigating officers.
+ Report a suspected hate crime to the
FBI at 1-800-225-5324. You can state your
preferred language for translation services.
+ Consider reporting the incident to a community
organization that is tracking hate crimes. This is
only for data collection purposes. You should
also report to local law enforcement and the FBI.
+ If you are concerned about your immigration
status, consider seeking legal advice. U.S.
immigration law provides several protections for
immigrants who are victims of crime.

+ Seek medical attention immediately, if
necessary.
+ Talk to someone you trust about the
experience.
+ Remember that hate crimes can happen to
anyone. You are not to blame!

2

Record Details About The
Incident

After the initial shock of the incident
has passed, write down exactly what
happened.
+ Include as many specific details as possible.
+ Keep and make copies of all documentation
(e.g., hate mail or recordings of hate calls).
+ Photograph any physical injuries, offensive
graffiti, and/or evidence of vandalism.

”

4

Contact A Community
Organization

Contact a local community organization for
assistance and support. Community
organizations may be able to assist with dealing
with law enforcement, language translation,
seeking medical care or psychological
counseling, locating an attorney, handling media,
fundraising, and identifying a support network.

Resources for more information on...
Legal aid, working with law enforcement, mental health and
more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s
(NAPABA) Hate Crime Resources at:
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

การประสานงานกับหน่ วยงานบังคบ
ั ใช้กฎหมายและ
8
สือ
หน่ วยงานบังคับใช้ กฎหมาย

สื3 อ

D น
การสืบสวนเบืองต้
เจ้าหน้าที)ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะทําการสื บสวน
เบื=องต้นในบริ เวณที)เกิดเหตุ

A ม
การสืบสวนเพิมเติ
0 มเกิดขึน5 โดยเจ ้าหน้าทีอาจ
0
อาจมีการสืบสวนเพิมเติ
0
สอบถาม เก็บบันทึกเหตุการณ์และแรงจูงใจทีปรากฏ
จับกุม
ผู ้ต ้องสงสัย และแจ้งต่อ FBI

D
A ด
ปั จจัยบ่งชีของอาชญากรรมที
เกิ
จากความเกลียดช ัง
เจ้าหน้าที)ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะพิจารณาถึงปัจจัยบ่งชี=
ที)ทาํ ให้เกิดอคติดงั ต่อไปนี= เชื=อชาติ ชาติพนั ธุ์ เพศ และ/หรื อความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม การแสดงความคิดเห็น ข้อความที)เขียน
หรื อท่าทางที)แสดง การวาดรู ป เครื) องหมาย สัญลักษณ์ หรื อรอยขีด
เขียน กลุ่มที)เผยแพร่ ความเกลียดชัง อาชญากรรมหรื อเหตุการณ์ที)
เกิดขึ=นเนื)องจากอคติครั=งก่อนหน้า

การมีสว่ นร่วมของ FBI
สํานักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation,
FBI)
เป็ นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายสิ ทธิพลเมือง
หน่วยอาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชังของฝ่ ายสิ ทธิพลเมือง
ของ FBI มีหน้าที)สอบสวนอาชญากรรมที)เกิดจากอคติต่อเชื=อชาติ
สี ผวิ ศาสนา สัญชาติ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความ
พิการ หรื อเพศ

สร ้างสารและประเด็นในการพู ดคุย
ระบุกลุ่มเป้าหมายที)เฉพาะเจาะจงและสร้างสารที)จะบรรลุเป้าหมาย
ของคุณ ระบุสิ)งที)คุณต้องการให้ผอู ้ ื)นทํา รวมทั=งวิธีการและเหตุผล
ที)พวกเขาควรทํา

ออกข่าวประชาสัมพันธ ์
หากหัวข้อนั=นน่าสนใจเพียงพอที)จะนํามาเป็ นรายงานข่าวได้ ให้
พิจารณาตอบคําถามต่อไปนี=ในข่าวประชาสัมพันธ์: ใคร ทําอะไร
เมื)อไหร่ ที)ไหน ทําไม และอย่างไร พยายามเขียนข่าวให้ส= นั และใส่
ข้อมูลติดต่อของคุณไว้ ตัวอย่าง: http://bit.ly/3lGglJD

A งคม
เขียนบล็อกหรือโพสต ์บนสือสั
ออนไลน์
สรุ ปประเด็นหลัก สร้างความน่าเชื)อถือ และใช้หลักฐาน เขียนให้
กระชับและตรงประเด็นที)สุดเท่าที)จะทําได้ หากโพสต์บนสื) อสังคม
ออนไลน์ อย่าลืมใส่ แฮชแท็ก #StopAAPIHate เพื)อเพิ)ม
โอกาสให้ผคู ้ นผ่านมาเห็น

“

ก่อนรายงานกับสือB ใหพ
้ จิ ารณาถึงความกังวล
B ยวกั
B บการเผยแพร่ขา่ วสูส
ของเหยือเกี
่ าธารณะ
คุณอาจต ้องการขอคําแนะนํ าทางกฎหมาย

แหล่ งข้ อมูล

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ2มเติมเกี2ยวกับความช่วยเหลือทางกฎหมาย การประสานงานกับ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สุ ขภาพจิต และอื2นๆ โปรดดูแหล่งข้อมูลเกี2ยวกับอาชญากรรมที2
เกิดจากความเกลียดชังของ National Asian Pacific Bar Association’s
(NAPABA) ที#
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources

หากต้องการทราบข้อมูลเพิม# เติมเกี#ยวกับ COVID-19 โปรดดูเว็บไซต์ของ Asian &
Pacific Islander American Health Forum ที#
www.apiahf.org/

”

Working
Working With…
With…
Law Enforcement

The Media

The Preliminary Investigation

Develop Talking Points

Law enforcement officials will first conduct a
preliminary investigation at the scene of the crime.

Identify a specific target audience and create
messages that will achieve your goals. Specify
what you want people to do, how they should do
it, and why.

The Follow-Up Investigation
There may be a follow-up investigation. Officers
may conduct interviews, document the incident
and apparent motives, arrest suspects, notify
the FBI.

Hate Crime Indicators
Law enforcement officials will consider the
following bias indicators: racial, ethnic, gender
and/or cultural differences; comments, written
statements, or gestures; drawings, markings,
symbols, or graffiti; organized hate groups;
previous bias crimes or incident.

FBI Involvement
The Federal Bureau of Investigation (FBI) is the
lead agency for enforcing federal civil rights law.
The Hate Crimes Unit of the FBI’s Civil Rights
Division investigates crimes motivated by bias
toward race, color, religion, national origin, sexual
orientation, gender identity, disability,
or gender.

Issue A Press Release
If the topic is newsworthy, consider answering
these questions in a press release: Who? What?
When? Where? Why? And how? Keep the press
release short and include your contact
information.
Example: http://bit.ly/3lGglJD

Write Blog / Social Media Post
Summarize your main points, establish your
credibility, and use evidence. Be as concise and
to the point as possible. For social media, be sure
to use the hashtag #StopAAPIHate to
maximize visibility.

“

Note: Before speaking with the
media, consider the victim’s concerns
regarding publicity. You may want to
seek legal advice.

Resources for more information on...
Legal aid, working with law enforcement, mental health and
more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s
(NAPABA) Hate Crime Resources at:
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

”

รายการตรวจสอบสําหร ับองค ์กรชุมชน
ให้ ความช่ วยเหลือแก่ เหยื1อของ
อาชญากรรมทีเ1 กิดจากความเกลียดชัง

ประเมินและตอบสนองความต้องการที)เฉพาะเจาะจงของเหยือ)
ความต้องการเหล่านี=อาจเป็ นการยืน) รายงานจากตํารวจ การ
ประสานงานกับตํารวจและอัยการ การขอรับการดูแลทาง
การแพทย์หรื อการให้คาํ ปรึ กษาด้านจิตวิทยา การหาทนายความ
การหานักแปลภาษา การจัดการกับข้อซักถามของสื) อ การขอความ
ช่วยเหลือทางการเงิน และการเสนอเครื อข่ายสนับสนุน

การรายงานอาชญากรรมหรื อเหตุการณ์
ทีเ1 กิดจากความเกลียดชัง
ตัดสิ นว่าเหยือ) ต้องการให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเข้ามา
เกี)ยวข้องหรื อไม่ การรายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะ
ช่วยให้มีการดําเนินการสื บสวนต่อไป ขณะที)การรายงานต่อ
องค์กรชุมชนที)ติดตามเหตุการณ์ที)เกิดจากความเกลียดชังนั=นจะ
เป็ นการบันทึกเหตุเท่านั=น

การรายงานต่ อหน่ วยงานบังคับใช้ กฎหมาย

• โดยติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องที)และให้ขอ้ มูล
โดยละเอียด ขอชื)อ ข้อมูลติดต่อ และหมายเลขตราประจําตัว
ของพนักงานสอบสวน
• แจ้งเหตุที)สงสัยว่าเป็ นอาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชัง
ต่อ FBI ที) 1-800-225-5324 คุณสามารถระบุภาษาที)ตอ้ งการ
ใช้เพื)อขอบริ การแปล

การรายงานต่ อองค์ กรชุมชน

รายงานเหตุต่อองค์กรในชุมชนที)ติดตามอาชญากรรมที)เกิดจาก
ความเกลียดชัง เช่น Stop AAPI Hate แต่การรายงานดังกล่าว
จะเป็ นไปเพื)อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเท่านั=น

ออกตัวต่ อต้ านการกระทําทีเ1 กิดจากความ
เกลียดชัง

อาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชังต้องได้รับการประณามโดยทันที
เพื)อเป็ นการส่ งสารถึงสาธารณชนว่าจะไม่ยอมให้เกิดความเกลียดชัง
โดยคุณสามารถทําสิ) งต่อไปนี=เพื)อต่อต้านอาชญากรรมที)เกิดจากความ
เกลียดชังได้:
การสื& อสาร: ออกข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื) อในพื=นที) ประสานงาน
การแถลงข่าว
ชุมชน: ทํางานร่ วมกับผูน้ าํ ในท้องถิ)น จัดงานกิจกรรมในชุมชน
รัฐบาล: จัดการประชุมร่ วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ
เจ้าหน้าที)ของท้องถิ)น รัฐ และรัฐบาลกลาง เพื)อจัดการกับความกังวล
ของชุมชนของคุณ

ให้ ความรู้ และผนึกกําลังในชุมชน

สร้างความตระหนักในชุมชนเกี)ยวกับอาชญากรรมที)เกิดจากความ
เกลียดชังและความรุ นแรงโดยการจัดเวิร์กช็อป การจัดประชุมชี=แจงใน
ชุมชน การจัดประชุมกับผูน้ าํ ท้องถิ)น การจัดประชุมสัมมนา
หรื อการอภิปรายแบบคณะ และการแปลเอกสารการศึกษาของชุมชน

ตัFงหน่ วยปฏิบัตกิ ารเฉพาะกิจสํ าหรับการ
ต่ อต้ านอาชญากรรมทีเ1 กิดจากความเกลียด
ชัง
ตั=งหรื อเข้าร่ วมหน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจสําหรับการต่อต้าน
อาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชังซึ)งรวมตัวเป็ นประจําและมีส่วน
เกี)ยวข้องกับองค์กรในท้องถิ)นและองค์กรระดับประเทศ เพื)อเป็ นการ
แก้ปัญหาในระยะยาว

แหล่ งข้ อมูล

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ2มเติมเกี2ยวกับความช่วยเหลือทางกฎหมาย การประสานงานกับ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สุ ขภาพจิต และอื2นๆ โปรดดูแหล่งข้อมูลเกี2ยวกับอาชญากรรมที2
เกิดจากความเกลียดชังของ National Asian Pacific Bar Association’s
(NAPABA) ที#
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources

หากต้องการทราบข้อมูลเพิม# เติมเกี#ยวกับ COVID-19 โปรดดูเว็บไซต์ของ Asian &
Pacific Islander American Health Forum ที#
www.apiahf.org/

Checklist for
Community Organizations
Offer Assistance to Hate
Crime Victims

Speak out Against
Acts of Hate

Assess and provide for the particular needs of
the victim(s). These needs can be filing a
police report, working with police and
prosecutors, seeking medical care or
psychological counseling, locating an
attorney, finding a language translator,
handling media inquiries, obtaining financial
assistance, and offering a support network.

Hate crimes must be denounced swiftly in
order to provide a message to the public
that hate will not be tolerated. Here are
some things you can do to speak out
against hate crimes:
Communication: Issue a press release;
contact local media; coordinate a press
conference
Community: Work with local leaders;
organize community events
Government: Facilitate meetings with law
enforcement and local, state, and federal
officials to address your community’s
concerns.

Reporting Hate Crimes and
Hate Incidents
Determine whether the victim wants law
enforcement involvement. Reporting to law
enforcement will prompt further investigation.
Reporting to community organizations that
track hate incidents will only record the
incident.

Reporting to Law Enforcement
+ Contact local law enforcement and provide
them with detailed information. Secure the
names, contact information, and badge
numbers of the investigating officers.
+ Report a suspected hate crime to
the FBI at 1-800-225-5324. You can
state your preferred language for translation
services.

Reporting to Community Organizations
Report the incident to a community
organization that is tracking hate crimes, like
Stop AAPI Hate. This is only for data
collection purposes.

Educate and Mobilize
the Community
Raise community awareness regarding hate
crimes and violence by providing
workshops, holding community briefings,
facilitating town hall meetings, organizing
conferences or panel discussions, and
translating community education materials.

Create an Anti-Hate Crime
Task Force
As a longer-term solution, create or take
part in an anti-hate crime task force
that meets on a regular basis and is
involved with local and national
organizations.

Resources for more information on...
Legal aid, working with law enforcement, mental health and
more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s
(NAPABA) Hate Crime Resources at:
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

คําถามทีพ( บบ่ อย

“
?

* ดจากความเกลียดชังคืออะไร อาชญากรรมทีเกิ
* ดจากความ
อาชญากรรมทีเกิ
* ดขึนเนื
:
* องจากเชือชาติ
:
เกลียดชังคืออาชญากรรมทีเกิ
สีผวิ ศาสนา สัญชาติ
*
รสนิ ยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือความพิการจริงหรือทีร* ับรู ้ของเหยือ

* ดจากความเกลียดช ัง”
“อาชญากรรมทีเกิ
และ “เหตุการณ์ทเกิ
ี * ดจากความเกลียด
ช ัง” แตกต่างกันอย่างไร
อาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชังต้องมี “อาชญากรรม” เข้ามา
เกี)ยวข้อง ซึ)งมักเป็ นการคุกคามและ/หรื ออาชญากรรมอุกฉกรรจ์
เช่น การทําร้ายร่ างกาย การฆาตกรรม การลอบวางเพลิง การทําลาย
ทรัพย์สิน หรื อการข่มขู่วา่ จะกระทําการดังกล่าว นอกจากนี= ยังอาจ
ครอบคลุมถึงการสมคบคิดหรื อการขอให้ผอู ้ ื)นก่ออาชญากรรม
ดังกล่าว แม้วา่ จะไม่มีการก่ออาชญากรรมเกิดขึ=นก็ตาม
เหตุการณ์ที)เกิดจากความเกลียดชังคือการกระทําที)แสดงอคติซ) ึง
ไม่ใช่อาชญากรรมและไม่เกี)ยวข้องกับความรุ นแรง การข่มขู่ หรื อ
ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน ตัวอย่างที)พบบ่อยที)สุดคือการใช้คาํ พูด
ในรู ปแบบคําเหยียดเชื=อชาติ

?

แหล่ งข้ อมูล

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ2มเติมเกี2ยวกับความช่วยเหลือทางกฎหมาย การประสานงานกับ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สุ ขภาพจิต และอื2นๆ โปรดดูแหล่งข้อมูลเกี2ยวกับอาชญากรรมที2
เกิดจากความเกลียดชังของ National Asian Pacific Bar Association’s
(NAPABA) ที#
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources

* ดจากความเกลียดช ัง
อาชญากรรมทีเกิ
แตกต่างจากอาชญากรรม “ปกติ” อย่างไร
อาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชังมีผลในวงกว้างมากกว่า
อาชญากรรมรู ปแบบอื)นๆ เพราะเหยือ) ของอาชญากรรมที)เกิดจาก
ความเกลียดชังไม่ใช่เฉพาะเป้าหมายโดยตรงของอาชญากรรมนั=น
แต่ยงั รวมถึงบุคคลอื)นๆ ที)คล้ายกับพวกเขาด้วย อาชญากรรมที)เกิด
จากความเกลียดชังส่ งผลต่อครอบครัว ชุมชน และบางครั=งอาจ
ส่ งผลต่อทั=งประเทศ

?

* ดจาก
การดําเนิ นคดีอาชญากรรมทีเกิ
ความเกลียดช ังแตกต่างจากอาชญากรรม
* ” อย่างไร
“ทัวไป

กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชังจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละรัฐ กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียด
ชังส่ วนใหญ่จะกําหนดบทลงโทษที)เข้มงวดขึ=นหากมีหลักฐาน
เพียงพอที)แสดงว่าผูก้ ระทําความผิดได้ก่ออาชญากรรมโดยมีอคติ
เป็ นแรงจูงใจ นอกจากนี= ในบางครั=งกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมที)
เกิดจากความเกลียดชังก็ให้การสนับสนุนทางการเงิน ทางเทคนิค
และทางกฎหมายมากขึ=นแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและ
ท้องถิ)นที)มีส่วนร่ วมในการดําเนินคดีอาชญากรรมที)เกิดจากความ
เกลียดชัง แม้วา่ รัฐหรื อเขตการปกครองจะไม่มีกฎหมายว่าด้วย
อาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชัง ก็ยงั สามารถรายงาน
อาชญากรรมประเภทนี=ได้

เหตุใดฉันถึงควรรายงานอาชญากรรมที *
เกิดจากความเกลียดช ัง
อาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชังที)เกิดขึ=นจริ งกับที)รายงานไป
ยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีความแตกต่างกันอย่างมาก การ
รายงานอาชญากรรมที)เกิดจากความเกลียดชังนั=นมีความสําคัญยิง)
เพราะไม่เพียงเป็ นการแสดงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
กับเหยือ) เท่านั=น แต่ยงั เป็ นการส่ งสารที)ชดั เจนว่าชุมชนจะไม่ยอม
ให้เกิดอาชญากรรมประเภทนี=อีกด้วย การรายงานอาชญากรรมที)
เกิดจากความเกลียดชังจะช่วยให้ชุมชนและหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายเข้าใจขอบเขตของปัญหาในชุมชนอย่างถ่องแท้และใช้
ทรัพยากรเพื)อป้องกันและจัดการกับการทําร้ายที)มาจากอคติและ
ความเกลียดชัง ไม่วา่ เหตุการณ์น= นั จะกลายเป็ นอาชญากรรมหรื อ
เหตุการณ์ที)เกิดจากความเกลียดชังหรื อไม่ ก็ควรรายงานเหตุการณ์
ดังกล่าวเพื)อให้ดาํ เนินการสื บสวนได้

”

?

?

ฉันจะรายงานอาชญากรรมหรือ
เหตุการณ์ทเกิ
ี * ดจากความเกลียดช ังได้
อย่างไร
คุณอาจรายงานเหตุให้องค์กรในชุมชนที)ติดตามอาชญากรรมที)เกิด
จากความเกลียดชังได้ แต่การรายงานดังกล่าวจะเป็ นไปเพื)อ
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเท่านั=น คุณควรจะรายงานเหตุต่อ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องที)และ FBI ด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ#มเติมเกี#ยวกับ COVID-19 โปรดดูเว็บไซต์ของ Asian &
Pacific Islander American Health Forum ที#
www.apiahf.org/

Frequently
Frequently Asked
Asked Questions
Questions

“
?

What is a Hate Crime? A crime committed based on the
victim’s perceived or actual race, color, religion, national origin,
sexual orientation, gender, gender identity, or disability.

What is the difference between a
“hate crime” and a “hate incident”
Hate crimes must involve a “crime” and it often
involves harassment and/or a violent crime, such
as assault, murder, arson, vandalism, or threats to
commit such crimes. It may also cover conspiring
or asking another person to commit such crimes,
even if the crime was never carried out.
Hate incidents are acts of prejudice that are not
crimes and do not involve violence, threats, or
property damage. The most common examples
are isolated forms of speech in the form of racial
slurs.

?

How is a hate crime different
from a “regular” crime
Hate crimes have a broader effect than most other
kinds of crime. Hate crime victims include not only
the crime’s immediate target but also others like
them. Hate crimes affect families, communities,
and at times, the entire nation.

?

How is the prosecution of a hate
crime different from a regular crime
Hate crime laws vary from state-to-state. Most
hate crime laws provide for enhanced penalties if
there is sufficient evidence that an offender has
committed a crime with bias motivation. Moreover,
hate crime laws sometimes provide increased
financial, technical, and forensic support to state
and local law enforcement involved in prosecuting
hate crime cases. Even if a state or territory does
not have a hate crimes law, hate crimes can still
be reported.

?
Why should I report a “hate crime”
There is a significant disparity between hate
crimes that actually occur and those reported to
law enforcement. It is critical to report hate crimes
not only to show support and get help for victims,
but also to send a clear message that the
community will not tolerate these kinds of crimes.
Reporting hate crimes allows communities and
law enforcement to fully understand the scope of
the problem in a community and put resources
toward preventing and addressing attacks based
on bias and hate. Regardless of whether an
incident amounts to a hate crime or a hate
incident, it should be reported so that an
investigation can occur.

”

?

How do I report a hate crime or a
hate incident
You should report a hate crime or hate incident to
local law enforcement and the FBI. You can also
report to community organizations that are
collecting data on these incidences, such as
AAAJ or Stop AAPI Hate

Resources for more information on...
Legal aid, working with law enforcement, mental health and
more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s
(NAPABA) Hate Crime Resources at:
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

