
Isang buwan na ang nakalilipas, noong Marso 16, isang 21-taong-gulang na mamamaril ang pumatay ng 
walong katao sa isang serye ng pamamaril sa isang lugar ng mga spa at massage parlor sa Atlanta. Anim 
sa mga nabiktima ay mga babaeng may lahing Asyano. Ang agarang reaksyon ng bansa, pagkatapos ng 
isang taon ng hindi karapat-dapat na galit sa mga Asyanong Amerikano, ay isang kakila-kilabot na 
pagpapalagay na ang mga babaeng Asyano ay na-target dahil sa pandemyang COVID-19. Gayunpaman, 
iniulat ng Washington Post na tinarget ng suspek ang mga babeng Asyano upang "alisin ang sekswal na 
tukso." Bagaman ang suspek ay hindi pa nalilitis para sa isang krimeng dulot ng galit, ang mga babaeng 
ito ay na-target dahil sa kanilang pagiging Asyano; parang isang krimeng dulot ng galit ito. 

Ang pagkiling at karahasan laban sa mga Asyano ay tumaas sa Estados Unidos nitong nakaraang taon. 
Ayon sa mga natuklasan na inilathala ng Center for the Study of Hate and Extremism, ang mga krimeng 
dulot ng galit laban sa mga Asyano ay umakyat nang 145% sa 16 sa pinakamalalaking lungsod ng 
Amerika noong 2020, kahit na ang pangkalahatang krimeng dulot ng galit ay bumaba nang 6%. 

Sa County ng Anne Arundel, mayroon tayong lumalaking populasyon ng mga Asyanong Amerikano na 
walang kaduda-dudang may namumuong takot na nauugnay sa nakakagambalang takbo sa ating bansa 
kaugnay ng mga kamakailang krimeng dulot ng galit. Ayon sa pinakahuling pagtatantya ng populasyon 
ng US Census, ang populasyon ng mga Asyanong Amerikano ay halos dumoble sa County ng Anne 
Arundel simula noong 2011 mula 2.4 hanggang 4.2 porsyento noong 2019. Ang kabuuang populasyon ng 
Asyano sa County na ito ay 18,352 at ang Filipino, Tagalog at Korean ay nagtabla para sa pangatlong 
pinakasinasalitang wika sa county kasunod ng Ingles at Espanyol. Ang mga residenteng ito, tulad nating 
lahat, ay nais lamang na mamuhay nang ligtas, magkapagtrabaho at mapalaki ang kanilang mga anak sa 
County ng Anne Arundel. 

Ngunit nakalulungkot, ang ating bansa sa kabuuan ay nakaranas ng mahabang kasaysayan ng pagkiling 
laban sa mga Asyano. Ang mga imigranteng Tsino ay nagsimulang dumating sa Estados Unidos sa 
maramihang bilang noong 1850s, at karamihan ay patungo sa mga estado sa Kanluran, upang 
magtrabaho sa pagmimina at konstruksyon ng riles. Mayroong isang mataas na pangangailangan para sa 
mga trabahong ito na mapanganib at mababa ang sahod, at ang mga imigranteng Tsino, na 
naghahangad na makamit ang American Dream ay handang gawin ang mabibigat na trabahong ito. Sa 
kasamaang palad, ang mga henerasyon ng mga Asyanong Amerikano na naninirahan sa Estados Unidos 
nang higit sa 160 taon, ay matagal nang pinupuntirya dahil sa galit sa kanila. Noong 1882, nagresulta ang 
sentimyento laban sa mga Asyano sa Batas sa Pagbubukod ng mga Tsino noong 1882 (Chinese Exclusion 
Act of 1882) na nagbawal sa imigrasyon ng mga manggagawang Tsino - ito ay matapos ang pagpatay sa 
mga Tsino noong 1871 kung saan 19 na residenteng Tsino, kasama ang isang 15-taong-gulang na batang 
lalaki ang sinalakay at pinatay. 

At sa mas modernong kasaysayan, ang xenophobia (takot at galit laban sa mga banyaga) at takot sa mga 
Asyanong Amerikano ay nagresulta sa sapilitang pagkulong ng higit sa 112,000 Amerikanong-Hapon sa 
panahon ng Ika-2 Digmaang Pangdaigdig, na karamihan ay mamamayan ng Amerika. Libu-libong mga 
inilagay sa mga internment camp ang nawalan ng lahat ng kanilang mga ari-arian. 

Ang pattern ng galit at pagbubukod na ito ay malungkot na nauulit sa buong kasaysayan ng Estados 
Unidos at nananatili pa rin ito hanggang ngayon. Ang mga imigrante ng lahat ng uri ay madalas na 
nagsisilbing sangkalan at nararanasan ang pananaw sa kanila na "walang hanggang pagiging dayuhan" sa 
isang malawak na hanay ng mga paraan na inuudyok ng rasismo. 

Maging mas mabuti tayo dapat kaysa rito. Mas mabuti tayo kaysa rito. Hindi dapat ipinapaubaya ang 
pagsangkalan, ang takot, at ang galit sa lahat ng imigrante. 



Ang ating lokal na komunidad ng mga imigrante ay malakas, na may tinatayang 47,810 imigrante na 
naninirahan sa County ng Anne Arundel, at bumubuo ng 8.3% ng ating kabuuang populasyon. Bilang 
isang grupo, ang mga imigrante ay nag-aambag ng $282.2 milyon sa mga buwis ng estado at lokal, na 
positibong nakakaapekto sa pananalapi ng gobyerno, nagdaragdag ng pagbabago at makabuluhang 
nakakatulong sa buong county. Ngunit higit na mas mahalaga, pinapayaman ng mga imigrante ang 
kulturang Amerikano. Ibinabahagi ng mga imigrante ang kanilang mga karanasan, wika, pagkain, 
tradisyon, relihiyon at pinapahalagahan. At kinikilala ng County ng Anne Arundel ang kahalagahan ng 
paglinang ng isang kultura ng pagsasama. At mas mabuti tayo at magiging mas mabuti tayo dahil dito. 

Ang Ehekutibo ng County ng Anne Arundel na si Steuart Pittman ay nagtatag ng isang Komisyon para sa 
mga Usaping Pang-imigrante (Immigrant Affairs Commission) noong 2020 bilang isang tagapayong 
katawan na nagsisilbing paraan para marinig at maunawaan ang mga boses ng mga imigrante; 
pinapabilis nito ang pakikipag-ugnayang sibiko sa mga imigrante, at kinikilala at ginagawang lehitimo ang 
mga isyu na mahalaga sa mga imigrante na naninirahan at nagtatrabaho sa County ng Anne Arundel. 

Kinokondena naming bumubuo ng Komisyon para sa mga Usaping Pang-imigrante ng County ng Anne 
Arundel ang lahat ng krimeng dulot ng galit at ang karahasan laban sa mga Asyano na naganap noong  
Marso 16, 2021 bilang isang krimeng dulot ng galit. Patuloy naming itinataguyod ang katarungan at 
paggalang sa lahat ng imigrante. 


