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Komisi Walikota Hubungan Masyarakat Asia Amerika menentang 

tindakan kebencian terhadap komunitas Asia di Philadelphia 

 

 
Komisi Walikota Hubungan Masyarakat Asia Amerika menentang kebencian dan insiden 
penyimpangan yang terjadi baru-baru ini di seluruh kota Philadelphia. Para anggota imigran 
Asia dan komunitas Asia Amerika di kota kita telah menjadi target kefanatikan dan prasangka 
sebagai akibat dari ketakutan dari masyarakat perihal meningkatnya COVID-19.  
 

 
Menyalahkan orang-orang dan komunitas Asia secara tidak adil dalam masa krisis bukanlah 
suatu peristiwa baru, dan telah mandarah daging dalam pengalaman sejarah orang Asia di 
Amerika. Walaupun COVID-19 adalah penyakit yang muncul di kota Wuhan, Tiongkok, kita 
harus ingat bahwa ini adalah penyakit yang bisa menjangkiti siapa saja dari latar belakang 
berbeda.  
 

 
Beberapa contoh perilaku membahayakan terhadap orang Asia di Philadelphia telah dibagikan 
kepada kami, pimpinan komunitas lainnya, dan media sosial yang memuat penyerangan fisik, 
perusakan properti, dan kekerasan secara verbal serta penghinaan di tempat umum. 
Sayangnya, hanya sedikit insiden semacam itu yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang. 
 

 
Penyimpangan Anti-Orang Asia telah mengakibatkan kehancuran ekonomi bagi daerah etnik 
seperti Kampung Cina di Philadelphia, di mana semua usaha mengalami penurunan drastis 
dalam hal penghasilan sejak pertama kali wabah COVID-19 diumumkan di Tiongkok. Pada 
tanggal 6 Februari, Walikota Kenney makan siang di Kampung Cina bersama para pimpinan 
komunitas untuk memastikan kepada masyarakat bahwa Kampung Cina aman. Namun 
demikian, penghasilan mereka tetap menurun drastis, semua usaha berjuang untuk tetap buka, 
dan banyak yang kehilangan pekerjaan sebelum peraturan negara dan peraturan kota 
diterapkan pada semua usaha yang tidak penting. 
 

 
Komisi mendukung keselamatan dan keamanan seluruh masyarakat Philadelphia, termasuk 
mereka yang paling rentan. Komunitas Asia tidak hanya menghadapi masalah kesehatan yang 
sama sebagai masyarakat umum, tapi juga secara khusus menderita akibat tindakan rasialisme 
yang ditujukan kepada mereka. 
 

 
Pada tanggal 22 Maret, Walikota Kenney sekali lagi menegaskan dukungannya terhadap 
komunitas Asia, dengan menyatakan: “Kami telah mendengar beberapa laporan diskriminasi 
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terhadap anggota kami dari komunitas Asia sejak ketakutan akan COVID-19 terus meluas. 
Saya ingin menyatakan dengan tegas bahwa tindakan kebencian dan diskriminasi terhadap 
siapa pun yang didasarkan etnik mereka atau persepsi bahwa mereka sakit atau pembawa 
COVID-19 tidak akan diberi toleransi di Philadelphia.”  
 

 
Komisi Walikota Hubungan Masyarakat Asia Amerika mendesak semua masyarakat 
Philadelphia untuk bertindak dengan penuh kasih dalam kondisi yang dibutuhkan di kota kita ini, 
kesampingkan rasa takut, dan perlihatkan sisi kemanusiaan kita. Kami mendesak anggota 
komunitas untuk menjadi “pembela,” bukan “penonton.” Jika Anda melihat pelecehan atau 
tindakan intimidasi, katakan sesuatu, dan tunjukkan kepada korban bahwa Anda melihat 
mereka, dan apa yang terjadi pada mereka tidak benar.  
 

 
Jika Anda adalah korban kejahatan, Anda harus menghubungi 911 untuk melaporkannya dan 
dapatkan bantuan lebih lanjut seperti bantuan kesehatan dan layanan korban. Untuk 
melaporkan kejahatan kebencian dan insiden penyimpangan yang bukan darurat perihal 
ketakutan COVID-19, Anda harus menghubungi Hubungan Kemasyarakatan Komisi 
Philadelphia (PCHR) di 215-686-4670 atau pchr@phila.gov. Untuk informasi lebih lanjut tentang 
apa yang dianggap sebagai kejahatan kebencian atau insiden penyimpangan, silakan kunjungi 
situs web Kantor Hubungan Imigran di sini. 
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