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Nghị Quyết về Kết
Tội Phân Biệt Chủng
Tộc và Bài Ngoại Đối
Với API trong suốt

Đại Dịch COVID-19 và
Sau Này

Xét thấy hơn 2 triệu
cư dân trên
Đảo Châu Á
Thái Bình
Dương (API)
ở Hoa Kỳ và
Canada đang
làm việc
trong các
ngành chăm
sóc sức khỏe,
vận tải và
dịch vụ, và
đại đa số
những cư
dân đó đều
đang phục vụ
ở các tuyến
đầu phòng
chống đại
dịch COVID-
19;

Xét thấy người lao
động là API
đang cố gắng
sống sót
trước đại
dịch toàn cầu
trong khi vẫn
phải làm việc
mà không có
thiết bị bảo
hộ cá nhân
phù hợp và
đang phải
chịu đựng
nạn phân biệt
chủng tộc, sự
cố chấp và
bài ngoại;

Xét thấy các ứng cử viên và viên chức được bầu chọn đã sử dụng phần hùng
biện trong các bài phát biểu trước công chúng của họ xung quanh đại
dịch vi-rút corona vẫn đang tiếp tục phân biệt đối xử như trước đây
nhằm vào API, dẫn đến xu hướng tấn công ngày càng gia tăng và
đáng báo động khi COVID-19 lây lan;

Xét thấy những người lao động nhập cư và cộng đồng da màu
thường bị đối xử thiếu công bằng trong các cuộc khủng
hoảng sức khỏe cộng đồng hoặc trong thời chiến;

Xét thấy vi-rút này không phân biệt người lao động, chủng tộc hay
tình trạng nhập cư;

Xét thấy các bệnh nhân cần có khẩu trang, xét nghiệm, máy thở, giường
bệnh, và những người lao động phục vụ ở tuyến đầu cần có các biện
pháp bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn ở nơi làm việc, tiền trợ cấp
hiểm họa, ngày nghỉ ốm hưởng lương, được chăm sóc sức khỏe bất
kể quy mô hay ngành nghề của công ty;

Xét thấy cộng đồng không cần có thêm sự cứu giúp của doanh nghiệp khi
những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm nhiều người nhập cư,
bị loại trừ khỏi các chương trình cứu trợ của chính phủ; và

Xét thấy Liên Đoàn có trách nhiệm phải lên án mọi hình thức phân biệt chủng
tộc và bài ngoại, đề cao sự đóng góp của người lao động là API trong
cộng đồng của chúng ta, và phải cho thấy các liên minh có thể đồng
tâm hiệp lực với nhau như thế nào trong suốt đại dịch COVID-19 và sau
này; do đó, ngay lúc này, chúng ta



quyết định rằng Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Viên Dịch Vụ (SEIU) sẽ:

1. lên án và kết tội bất kỳ và tất cả mọi hình thức phân biệt chủng tộc và phân
biệt đối xử;

2. nêu bật và đề cao những nỗ lực mạnh mẽ của các thành viên API ở tuyến
đầu của cuộc chiến chống đại dịch này;

3. theo dõi sự việc và xu hướng của các cuộc tấn công chống lại người
Châu Á, đồng thời đảm bảo bộ máy quản lý hiện tại, các viên chức được
bầu chọn và tất cả ứng cử viên cùng với các liên minh của họ sẽ chịu
trách nhiệm trước bài hùng biện về phân biệt chủng tộc của họ;

4. làm việc với các nhà lãnh đạo liên đoàn, ứng cử viên, viên chức được bầu
chọn và các liên minh nhằm đoàn kết lại với nhau trong mọi cơ hội để lên
án các cuộc tấn công chống lại người Châu Á trong cộng đồng của chúng
ta trong suốt đại dịch và sau này;

5. cung cấp nguồn lực nhằm trợ giúp ngăn chặn việc phát tán thông tin sai
lệch;

6. cộng tác với hội đồng bầu chọn API để cùng nhau xây dựng một chiến
lược trong toàn bộ liên đoàn, bao gồm thu thập và theo dõi dữ liệu từ đội
ngũ thành viên API của SEIU nhằm thông tin rõ hơn về những hành động
cần thiết nhằm chống lại các cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào
cộng đồng API; và

7. phối hợp với Hội Đồng Bầu Chọn API xây dựng một chiến lược quốc gia
nhằm vận động những người bầu chọn thuộc đội ngũ thành viên API của
SEIU bỏ phiếu ở những tiểu bang trọng điểm nhằm thay thế tổng thống
đương nhiệm và một số quan chức chính phủ được bầu chọn đã ủng hộ
những quan điểm thù địch này bằng cách sử dụng COVID-19 như một lý do
bào chữa cho hành vi phân biệt chủng tộc.

1199SEIU UH kính đệ trình nghị quyết này thay mặt cho các liên đoàn địa
phương sau đây và được Hội Đồng Bầu Chọn API của SEIU chứng thực:
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