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Reporte de Ódio/Discriminação 
Membros comunitários têm informado à Washington State Commission on Asian Pacific American 
Affairs (CAPAA) incidentes de ódio direcionado a pessoas de ascendência Asiática e das Ilhas do 
Pacífico(API) durante a pandemia de COVID-19. Infelimente, a CAPAA não realiza trabalho processual 
nem pode oferecer aconselhamento jurídico. Pedimos que todas as vítimas de atos odiosos façam 
o seguinte: 

Obtenham ajuda médica, se necessário. 

Escrevam todos os detalhes do crime assim que possível, após o incidente. Incluam gênero, idade, 
altura, raça, peso, roupas e outras características identificadoras do agressor. Caso tenham ocorrido 
quaisquer ameaças ou comentários tendenciosos, inclua-os no relato. 

Reporte o ocorrido. Reporte o incidente à polícia local. Se as vítimas não quiserem ir até a polícia, envie 
um relato à Força-Tarefa de Direitos Humanos/Direitos Civis de sua área. Mesmo que um incidente não 
atenda à definição legal de crime de ódio, ainda é importante reportá-lo à entidade apropriada. 
Verifique as informações abaixo. 

Governos de estados, condados e cidades e outras organizações geralmente têm um local para o 
reporte de atos de ódio e discriminação, incluindo, mas sem se limitar, os recursos listados abaixo: 

• Washington State Human Rights Commission 
De acordo com a Lei, todos têm o direito de viverem livres de discriminação no trabalho, em 
casa, em uma instalação pública, ou ao buscarem créditos e seguros. Toda pessoa que acreditar 
que foi discriminada com base em uma classe protegida pode representar uma acusação de 
discriminação para funcionários, provedores habitacionais e empresas. 

• King County Office of Civil Rights 
Esta unidade tem autoridade para tratar denúncias de discriminação somente para o governo 
do Condado de King e para os funcionários, provedores habitacionais e empresas nas partes 
não incorporadas do Condado de King (fora das cidades). 

• Seattle Office for Civil Rights 
Esta unidade atende leis que protegem contra ataques discriminatórios em locais de habitação, 
emprego ou locais públicos dentro dos limites da cidade de Seattle. 

• Spokane Police Department: Reporte de Crimes de Ódio e Preconceito 
Esta página contém informações sobre o que é um crime de ódio e sobre como reportá-lo. 

• City of Spokane’s Human Rights Commission 
Este é o ponto de contato apropriado se você mora na Cidade de Spokane. A página contém 
informações sobres vários tipos de denúncias. 

• Spokane County Human Rights Task Force: Formulário de Reporte de Incidente de Ódio 
Este é o ponto de contato apropariado se você mora em outra parte do Condado de Spokane. 

Reporte ao incidente a uma das entidades a seguir para ajudar a educar o público sobre o que está 
acontecendo e delinear políticas. Você pode acessar: 

https://www.hum.wa.gov/file-complaint
https://kingcounty.gov/elected/executive/equity-social-justice/civil-rights.aspx
http://www.seattle.gov/civilrights/civil-rights/outreach-and-engagement/bias-hurts
https://static.spokanecity.org/documents/police/accountability/bias-based-policing/spd-reprting-hate-crimes-sheet-2020-04-06.pdf
https://my.spokanecity.org/bcc/commissions/spokane-human-rights-commission/
https://www.spokanecountyhumanrightstaskforce.org/hate-report
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• Enfrente o Ódio 
A Asian Americans Advancing Justice está monitorando incidentes de preconceito. Ao 
compartilhar o que você viveu ou testemunhou, você pode educar o público, empoderar 
outras pessoas e mostrar aos prestadores de serviço onde se precisa de ajuda, além de 
fortalecer os esforços jurídicos para prevenção e respostas a crimes de ódio. Formulários 
disponíveis em Inglês, Chinês (Tradicional e Simplificado), Coreano e Vietnamita. 

• Formulário de Incidente de Ódio da AAPI 
OCA – Asian Pacific American Advocates dedica-se a aprimorar o bem-estar social, político 
e econômico de pessoas com ascendência Asiática e das Ilhas do Pacífico (AAPIs). Reportar 
incidentes de ódio por meio deste formulário ajudará a nós da OCA – Asian Pacific American 
Advocates a monitorar o ódio voltado à comunidade AAPI pelo país. 

• Chega de Ódio Contra AAPIs 
Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) e Chinese for Affirmative Action (CAA) 
lançaram um centro de denúncias para permitir que os membos da comunidade reportem 
incidentes de ódio vividos por eles. Informações pessoais, incluindo detalhes de identificação 
pessoal, serão mantidas em sigilo e compartilhadas somente sob permissão. De modo geral, as 
informações estão usadas para assistência, defesa jurídica e educação. Formulários disponíveis 
em Inglês, Chinês, Coreano, Khmer, Tailândes e Japonês. 

Por fim, a Human Rights Campaign (HRC) possui um guia para vítimas de crimes de ódio: O que fazer se 
você foi vítima de crime de ódio. 

https://www.standagainsthatred.org/
https://www.ocanational.org/aapi-hate-incident-form
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
https://www.hrc.org/resources/what-to-do-if-youve-been-the-victim-of-a-hate-crime
https://www.hrc.org/resources/what-to-do-if-youve-been-the-victim-of-a-hate-crime

