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Tội ác vì thù ghét là hành vi tội phạm có
động cơ một phần hoặc toàn bộ là thiên kiến
đối với các đặc điểm cá nhân nhất định. Theo
luật của Tiểu bang New York, phải có một hành
vi tội phạm cơ bản thì vụ việc mới được xếp
vào loại tội ác vì thù ghét. Điều đó có nghĩa là
trước tiên cơ quan chức năng phải xác định có
hành vi tội phạm đã được thực hiện. Nếu xác
định rằng hành vi tội phạm có động cơ là thiên
kiến, thì cáo buộc tội ác vì thù ghét có thể được
thêm vào cáo buộc ban đầu.
Những hình phạt tăng nặng này tồn tại bởi vì
mặc dù bất kỳ hành vi tội phạm nào cũng có
tác động tiêu cực đến nạn nhân, nhưng tội ác
vì thù ghét lại tác động đến nạn nhân ở mức
độ sâu sắc hơn và gây tổn thương hơn, và tác
động rộng hơn — tạo ra nỗi sợ hãi và bất ổn
cộng đồng với những người có chung đặc điểm
của nạn nhân. Có nhiều loại hành vi tội phạm
cơ bản, khi kết hợp với ý định thiên kiến, có thể
được coi là tội ác vì thù ghét, bao gồm hành
hung bạo lực, đe dọa bằng lời nói, cướp và
trộm cắp, và phá hoại tài sản như graffiti.
Luật New York cũng quy định cụ thể rằng bất kỳ
ai vẽ hình chữ thập ngoặc hoặc thòng lọng—cả
hai hình này đều là biểu hiện thù ghét trong lịch
sử—nhằm mục đích quấy rối, làm phiền, đe
dọa, hoặc cảnh báo, cũng có thể bị buộc tội
quấy rối tăng nặng.

Nếu không có hành vi tội phạm cơ bản
thì sao?
Một người vẫn có thể trở thành nạn nhân của
thiên kiến và thù ghét nếu không có hành vi
phạm tội cơ bản. Vụ việc thiên kiến là khi có
người quấy rối bằng lời nói hoặc phân biệt đối
xử chống lại bạn dựa trên bản sắc của bạn,
nhưng vụ việc không liên quan đến tấn công
bạo lực, đe dọa tấn công, hoặc thiệt hại tài sản.
Vụ việc thiên kiến được coi trọng do là ví dụ
về hành vi phân biệt đối xử, nhưng không nhất
thiết là hành vi tội phạm. Một số vụ việc thiên
kiến có thể được bảo vệ do các điều khoản về
quyền tự do ngôn luận của Hiến pháp. Những
vụ việc thiên kiến khác có thể phải chịu các
hình phạt dân sự ở Thành phố New York theo
luật Nhân Quyền NYC, do Ủy ban Nhân Quyền
NYC thực hiện.

Tội ác vì thù ghét là gì?
Ví dụ về tội ác vì thù ghét
Một hành khách trên tàu nói: “Tôi ghét bọn đồng
tính” và đe dọa sẽ đánh một cặp đôi đồng tính
đang nắm tay nhau.
Một nhóm thiếu niên phun sơn hình chữ thập ngoặc
lên một tòa nhà hoặc treo thòng lọng trên cây.
Một người qua đường nhổ vào mặt người khác
và hét lên, "Bọn châu Á các người đang làm lây
lan Coronavirus!"

Những nhóm nào được công nhận theo
luật tội ác vì thù ghét của New York?
Luật của Tiểu bang New York xem xét các bản sắc
sau khi xác định liệu hành vi tội phạm có động cơ
là thiên kiến không:
• Tổ tiên hoặc
• Bản dạng giới
• Chủng tộc
nguồn gốc
hoặc cách thể
hoặc màu da
quốc gia
hiện giới
• Tôn giáo
• Giới tính
• Tình trạng
hoặc thực
hành tôn
khuyết tật
• Khuynh hướng
giáo
tình dục
• Tuổi tác

Ví dụ về vụ việc thiên kiến
Một người đi ngang qua một người gốc
La Tinh trên phố và hét lên, "Tôi ghét
người Mexico," và, "Hãy trở về đất
nước của mày!"
Một nhóm thiếu niên gọi một thiếu niên
Da đen bằng từ “N”.
Một chủ nhà hàng nói với một khách
hàng đội khăn xếp, "Người Hồi giáo
không được chào đón ở đây".
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Tôi phải làm gì...
...nếu tôi thấy graffiti có lời nói thù
ghét hoặc biểu tượng thù ghét, chẳng
hạn như hình chữ thập ngoặc?
Graffiti là một hành vi phạm tội ở New York và
graffiti có lời nói thù ghét hoặc biểu tượng thù ghét
có thể bị coi là một tội ác vì thù ghét. Hình chữ thập
ngoặc và thòng lọng là những biểu tượng thù ghét
thường gặp nhất.
Nếu bạn thấy grafitti có lời nói thù ghét hoặc biểu
tượng thù ghét, hãy gọi 911 và báo cáo “tội ác vì
thù ghét”. Nếu bạn chụp một bức ảnh graffiti để
chia sẻ với cơ quan thực thi pháp luật thì càng tốt.

...nếu tôi thấy hình dán hoặc tờ rơi
quảng bá cho một nhóm người theo
chủ nghĩa người da trắng thượng
đẳng trên cột đèn?
Mặc dù hình dán, tờ rơi, và áp phích được Tu chính
án Thứ nhất bảo vệ và không bị coi là tội ác vì thù
ghét, nhưng điều quan trọng là phải báo cáo các
thông điệp thành kiến hoặc

thù ghét.
Nếu tờ rơi có các hình ảnh nhất định như hình
chữ thập ngoặc hoặc thòng lọng, điều đó có thể
giúp buộc tội những người đã phân phát tư liệu và
phải được báo cáo cho đồn cảnh sát địa phương
của bạn.

...nếu có người đe dọa dùng bạo lực
với tôi trong khi có những lời nói
thiên kiến?
Đe dọa dùng bạo lực, ngay cả khi không có tiếp
xúc thân thể, có thể được coi là hành vi phạm tội.
Ngay khi có người đe dọa dùng bạo lực cùng với
lời nói thiên kiến, hành vi đó có thể bị xếp vào loại
tội ác vì thù ghét.
Nếu có người hét lên, "Tao sẽ đấm vào bản mặt
châu Á của mày" trước khi tấn công bạo lực với
nạn nhân, đó có thể là một tội ác vì thù ghét và bạn
nên báo cáo vụ việc cho cảnh sát bằng cách gọi
911 hoặc đến đồn cảnh sát địa phương của bạn.

...nếu có người quấy rối bằng lời nói
về bản sắc của tôi, nhưng không đe
dọa hoặc chạm vào tôi?
Nếu một người quấy rối bạn vì chủng tộc, nguồn gốc
quốc gia, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục
hoặc bản dạng giới, tình trạng khuyết tật hoặc bất
kỳ đặc tính được bảo vệ nào khác, hành vi đó có
thể bị coi là quấy rối mang tính phân biệt đối xử và
bạn nên gọi 311 và báo cáo “nhân quyền” hoặc báo
cáo vụ việc thiên kiến cho Ủy ban Nhân Quyền NYC
(CCHR)
Nếu bạn không chắc liệu hành vi quấy rối có phải là
phân biệt đối xử không hoặc có dựa trên bản sắc
của bạn không, bạn vẫn có thể gọi điện hoặc gửi
email cho CCHR và họ sẽ giúp bạn hiểu các quyền
của mình và hỗ trợ bạn nộp khiếu nại.

...nếu tôi không chắc có phải mình đã
gặp một tội ác vì thù ghét hay một vụ
việc thiên kiến?
Nếu có người đã dùng bạo lực gây hại cho bạn hoặc
đe dọa làm hại bạn, bạn nên gọi 911. Nhưng bạn hãy
thoải mái gọi 311, 911 hoặc cả hai số này nếu bạn
không chắc nên gọi cho số nào.
Cho dù bạn gọi 311 hay 911, khiếu nại của bạn cũng
sẽ được chuyển đến đúng nơi. Điều quan trọng hơn
là phải báo cáo vụ việc thay vì lo lắng về việc gọi cho
số nào.

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?
VỤ VIỆC THIÊN KIẾN

TỘI ÁC VÌ
THÙ GHÉT

TÔI PHẢI LÀM GÌ?
GỌI 311 VÀ BÁO CÁO
“NHÂN QUYỀN” HOẶC
ĐIỀN BÁO CÁO PHÂN BIỆT
ĐỐI XỬ TRÊN TRANG WEB
CỦA CCHR

GỌI 911 VÀ BÁO CÁO
“TỘI ÁC VÌ THÙ GHÉT”
HOẶC GỌI CHO
ĐỒN CẢNH SÁT ĐỊA
PHƯƠNG CỦA BẠN

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO?
BẠN SẼ ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI NHÂN
VIÊN CCHR, NGƯỜI NÀY CÓ THỂ ĐIỀU
TRA TÌNH HUỐNG HOẶC GIÚP BẠN
NỘP KHIẾU NẠI

BẠN SẼ ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI MỘT NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI, NGƯỜI
NÀY SẼ HỎI CHI TIẾT VÀ SẼ XÁC ĐỊNH CÓ NÊN GỬI CẢNH SÁT
ĐẾN ĐỂ ĐIỀU TRA KHÔNG. CÓ HỖ TRỢ NGÔN NGỮ VÀ BẠN SẼ
KHÔNG BAO GIỜ BỊ HỎI VỀ TÌNH TRẠNG DI TRÚ.
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