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TTTôôônnn   tttrrrọọọnnnggg   nnnềềềnnn   vvvăăănnn   hhhoooááá   đđđaaa   dddạạạnnnggg 
Ăn hiếp bắt nạt có tính cách chủng tộc là muốn làm cho một người bị tổn hại vì lý do chủng tộc và văn 
hóa của mình. Ăn hiếp bắt nạt dù dưới chiêu bài các tin tưởng và tháí độ về chủng tộc thì cũng vẫn là ăn 
hiếp bắt nạt. Thực vậy, pháp luật có thể coi  ăn hiếp bắt nạt vì động cơ chủng tộc là tội hằn thù và những 
kẻ vi phạm sẽ bị truy tố. 
 
14% các học sinh tiểu học nói là các em đã bị ăn hiếp bắt nạt vì lý do chủng tộc hay nòi giống.1  Thêm vào đó 
các học sinh trung học không sinh ra tại Ca-na-đa cũng thường gặp phải tệ nạn ăn hiếp bắt nạt, kỳ thị chủng tộc 
và cuồng tín chủng tộc hơn các học sinh sinh tại Ca-na-đa.2 Một cuộc thăm dò nghiên cứu tại Alberta cho thấy là 
một số trẻ em và thanh thiếu niên tại Alberta đã bị loại ra khỏi các hoạt động giải trí và giao tiếp xã hội.3 chỉ vì 
chủng tộc của các em.  

 
Những ai thường bị ăn hiếp bắt nạt vì chủng tộc? 
Loại ăn hiếp bắt nạt này có thể xẩy ra cho bất cứ ai, bao gồm những người:  
• Tự nhận mình là thuộc một cộng đồng di cư hay cộng đồng chủng tộc 
• Bị coi là thuộc một cộng đồng di cư hay cộng đồng chủng tộc 
• Tất cả các nhân viên giảng huấn, phụ huynh, huấn luyện viên và thành viên của một cộng đồng không phải 

thuộc cộng đồng của một chủng tộc đa số nhưng rất ý thức về vấn đề này. 
 
Ăn hiếp bắt nạt một người vì chủng tộc của người đó có thể bao gồm:  
• Đặt tên có ác ý 
• Cử chỉ thô tục  
• Trêu chọc, chế riễu, huấn nhục hoặc đe dọa có tính cách kỳ thị chủng tộc 
• Nói lời đồn đại hay chuyện nhảm nhí về nguồn gốc văn hoá của một người 
• Hành hung như đánh, xô đẩy, đá, đấm, bóp cổ và rình mò 
• Cô lập một người nào trong nhóm bạn hay nhóm đồng trang lứa 
• Dùng internet, và các trang mạng ‘chat’ hoặc kết bạn để răn đe, hạ nhục, đồn đại nhảm nhí, chế nhạo, đe dọa hay 

loại bỏ một người vì gốc văn hóa thực sự hay ngộ nhận của người đó. 
 
Điều quan trọng là phải nhậy cảm đối với những người bị là đối tượng của nạn ăn hiếp bắt nạt có động cơ 
chủng tộc và để ý nhận ra những biểu hiện về kỳ thị chủng tộc mà các trẻ em và thanh thiếu niên gặp phải. 
 
Bạn có cần phải nói cho người khác biết về nạn ăn hiếp bắt nạt không? 
Gọi điện thoại số 1-888-456-2323 (24/7, miễn phí tại Alberta). 
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Nếu thấy mình là đối tượng của nạn ăn hiếp bắt nạt vì chủng tộc, bạn có thể cảm thấy: 
• Cô đơn 
• Ngượng ngập hoặc xấu hổ 
• Buồn nản và hoang mang về chính bản thân mình và tương lai của mình 
• Giận dữ và muốn trả miếng bằng cách chính mình lại ăn hiếp bắt nạt người khác 
• Không an toàn tại trường học hay cộng đồng 
• Tinh thần căng thẳng và không muốn đi học hay tham gia vào các hoạt động để tránh bị ăn hiếp bắt nạt 
• Tự mình tách rời khỏi cộng đồng văn hóa của mình y như là mình không muốn nhìn nhận di sản văn hóa chủng tộc 

của mình 
• Bị cô lập và muốn xa lánh các hoạt động và lánh mặt. 
 

Đây là các cảm nghĩ tự nhiên và bình thường, nhưng bạn cần nhớ là luôn luôn có thể tìm được sự giúp đỡ từ 
những nơi khác. 
 

Nếu chính bạn hay nếu bạn biết có người là nạn nhân bị ăn hiếp bắt nạt: 
1. Nói cho người mà mình tin cậy biết – Nói với bạn bè hay người mà mình tin cậy. Người đó có thể là một bậc 

niên trưởng, người lãnh đạo tôn giáo, thầy/côgiáo, cha mẹ, họ hàng, người làm việc cho thanh thiếu niên, 
người tư vấn hay huấn luyện viên. Không ai là người đáng bị ăn hiếp bắt nạt, bạn không phải âm thầm chịu 
đựng. Cứ nói lên cho tới khi có người có thể giúp được bạn. 

 

2. Nhìn nhận tác dụng của yếu tố văn hóa – Các tập tục văn hóa thường ảnh hưởng tới cách người ta nhận 
định và ứng xử với nạn ăn hiếp bắt nạt. Cách ứng xử của một tập thể này có thể đi ngược lại truyền thống và 
thang giá trị của một tập thể khác. Cần phải đón nhận tất cả các nền văn hóa liên hệ khác. 

 

3. Giữ an toàn - Đừng trả đũa. Những kẻ ăn hiếp bắt nạt muốn được người khác biết tới, trả đũa tức là làm cho họ biết 
là đã được biết tới. Nếu bạn trả đũa, có thể bạn bị thương tổn hay làm cho tình trạng xấu hơn. Nếu bạn là người 
chứng kiến sự ăn hiếp bắt nạt thì đi tìm sự hỗ trợ và nâng đỡ tinh thần và tình cảm cho người bị ăn hiếp bắt nạt. 

 

4. Ghi lại mọi sự kiện – Ghi lại tất cả sự kiện như ngày giờ, nơi chốn, ai nói gì và làm gì. Nếu bị ăn hiếp bắt nạt 
qua trang mạng, đừng xóa bỏ các thông điệp trao đổi. Không nhất thiết phải đọc các thông điệp đó, nhưng giữ 
lại để làm chứng cớ. Cảnh sát, công ty cung cấp dịch vụ internet hay các viên chức của trường học có thể dùng 
thông tin này để giúp cho bạn không bị ngược đãi nữa.  

 

5. Tìm sự giúp đỡ - Có các người lớn và các bạn bè tin cậy và quan tâm tới mình để giúp và hỗ trợ cho mình. 
Tìm các nguồn trong cộng đồng để trợ giúp cách phục hồi hợp với văn hóa mình. Thường thì không nên giải 
quyết vấn đề cùng với kẻ ăn hiếp bắt nạt và đối tượng bị bắt nặt. Tuy nhiên có nền văn hóa lại coi cách xử lý 
này là thích hợp đối với nạn ăn hiếp bắt nạt. 

 

6. Tìm sự hỗ trợ trong cộng đồng – Tìm xem trong cộng đồng mình có tập thể nào để mình có thể gặp các 
người đã gặp hoàn cảnh tương tự. Nếu không có thì nên lập các nhóm tương trợ hay những hình thức hỗ trợ 
khác. Điều quan trọng là sự hỗ trợ phải thích hợp về văn hóa và có sự tham gia của các nhà lãnh đạo về tôn 
giáo hay các người được kính nể trong cộng đồng. 

 

Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang mạng www.bullyfreealberta.ca. 
 

Cần có các hoạt động bao gồm chương trình ngăn ngừa ăn hiếp bắt nạt để nâng cao tầm ý thức và hiểu 
biết về văn hóa và tín ngưỡng. 
 

Bạn có muốn nói với ai về ăn hiếp bắt nạt không? 
Hãy gọi số 1-888-456-2323 (24/7, miễn phí tại Alberta ). 

http://www.bullyfreealberta.ca



