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Tóm Lược 

Bắt nguồn từ di sản của chế độ nô lệ và thành kiến chủng tộc, 
kỳ thị chủng tộc trong hệ thống là một thực tế ở Hoa Kỳ. Khác 
với chủng tộc công khai và hợp pháp trước thập kỷ 1960s, kỳ 
thị chủng tộc trong hệ thống khá tinh tế và nằm sâu trong việc 
thực thi luật pháp bề ngoài có vẻ trung lập, việc vận hành các 
định chế xã hội lâu đời cũng như sự thất bại hay thờ ơ của 
chính quyền trong việc bảo vệ các nạn nhân của kỳ thị chủng 
tộc khiến cho một thành phần dân chúng vì lý do chủng/sắc tộc 
bị thiệt thòi. Ở Hoa Kỳ, kỳ thị chủng tộc trong hệ thống tạo ra 
bất bình đẳng hay khác biệt chủng tộc trong sở hữu nhà cửa, 
giáo dục, việc làm, lương bổng, tài sản cũng như pháp lý. So 
với người da trắng, người da màu, nhất là người da đen, có tỷ 
lệ sở hữu nhà và trình độ học vấn thấp hơn, thường làm trong 
các ngành nghề trả lương ít hơn, nhận mức lương thấp hơn với 
cùng trình độ và có tài sản trị giá kém hơn, nhưng có tỷ lệ bị 
bắt giữ vì tình nghi phạm tội và bị kết án cao hơn cũng như 
chịu hình phạt tù nặng nề hơn. Các hậu quả tiêu cực của kỳ thị 
trong hệ thống không chỉ gới hạn trong từng lãnh vực riêng rẽ 
mà còn gây ra các hậu quả giây chuyền đến các lãnh vực khác. 
Vì không công khai nên khó được nhận biết, kỳ thị trong hệ 
thống ở Hoa Kỳ đã tiếp diển qua nhiều thế hệ khiến các cộng 
đồng người da màu, nhất là người da đen và sau là người gốc 
Latin, không có cơ hội phát triển đồng đều với người da trắng.  

 

Sau cái chết của George Floyd và những cuộc biểu tình nổ ra 
trên khắp nước Mỹ cũng như vài thành phố lớn ỏ nhiều nước trên 
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thế giới, cụm từ “kỳ thị chủng tộc trong hệ thống” (systemic racism) 
thường xuyên xuất hiện trên truyền thông để chỉ tình trạng người da 
màu (people of color), đặc biệt là người da đen (Blacks) ở Mỹ bị 
phân biệt đối xử. Đối với nhiều người, trong đó có khá đông người 
Việt, việc dùng cụm từ này là điều khó hiểu, hay vô lý. Chế độ nô 
lệ (slavery) đã bị bãi bỏ gần 200 năm; chế độ phân biệt chủng tộc 
(racial segregation) cũng đã bị chính thức bãi bỏ cách nay hơn nửa 
thế kỷ (từ 1950s-1960s), và không có bất cứ một văn bản pháp luật 
nào từ trung ương cho tới địa phương qui định việc đối xử khác biệt 
với bất kỳ một nhóm chủng tộc hay sắc tộc nào. Vậy làm sao lại có 
“kỳ thị chủng tộc trong hệ thống” (systemic racism) trong thế kỷ 
21th ở Hoa Kỳ?   

Sơ Lược Về Kỳ Thị Chủng Tộc ở Hoa Kỳ Qua Lịch Sử 

Quan điểm kỳ thị chủng tộc (racism) là niềm tin cho rằng chủng 
tộc là yếu tố quyết định cá tính và khả năng con người, và sự khác 
biệt về chủng tộc tạo ra sự ưu việt sẵn có của một chủng tộc nhất 
định.[1] Kỳ thị chủng tộc (racial discrimination) là hành động hay 
cử chỉ/hành vi nhằm không cho hay từ chối các thành viên của một 
nhóm chủng tộc được tiếp cận một cách bình đẳng các quyền lợi 
(rights) cơ hội (opportunities) hay các đặc quyền (priviledge) vì lý 
do thành kiến hay các lý do tuỳ tiện khác. [2]  

Ở mảnh đất sau này trở thành Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, kỳ thị 
chủng tộc xuất hiện khi thực dân Anh mang những người họ mua 
được hay bắt được ở Châu Phi đến Mỹ (America) để lao động trong 
các đồn điền với mục đích kinh tế. Thomas Jefferson đã từng phỏng 
đoán rằng người da đen (Blacks) thấp kém (inferior) hơn người da 
trắng (Whites) về phương diện lý luận (reason), óc tưởng tượng 
(imagination)  và tình cảm. [3] Trong lúc Jefferson cho rằng sự thấp 
kém do cảm nhận chỉ có nghĩa người da đen có thể thuộc một chi 
(genus) khác của loài người, nhiều tác giả, đặc biệt là những nhà 
khảo cứu về sọ người (cranniometrists) lúc bấy giờ lập luận rằng 
người da đen thuộc vào một loài (species) khác biệt vì có bộ óc nhỏ 
hơn óc của người da trắng.  

Những lập luận này được dùng để duy trì chế độ nô lệ vì người 
da đen bị coi là không có khả năng học tập nên không thể bỏ phiếu 
bầu chọn một cách thông minh, không thể đóng góp cho nền kinh tế 
thị trường, không thể sống độc lập như người tự do (free men). Vì 
bị xem là một chủng loại khác biệt và thấp kém, nô lệ người da đen 
không được đối xử bình đẳng với người da trắng.  
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Sau khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ bằng Tu Chính Án Mười Ba 
(Thirteenth Amendment) năm 1865, sự kỳ thị người da đen vẫn tiếp 
diễn. Các tiểu bang ở miền Nam Hoa Kỳ, vốn được hưởng rất nhiều 
lợi ích kinh tế từ chế độ nô lệ, nhanh chóng thiết lập hệ thống luật 
pháp Jim Crow (Jim Crow Laws) và đặt ra các luật cho người da đen 
(Black codes) để công khai đối xử khác biệt với họ. Black Codes 
bao gồm luật tiểu bang và địa phương qui định những chi tiết về khi 
nào và nơi nào người da đen được phép làm việc, cũng như sinh 
sống. Black codes là phương tiện pháp lý để đặt công dân da đen 
vào tình trạng làm tôi tớ có giao kèo (indentured servitude) nhằm 
tước đoạt quyền bầu cử của họ, kiểm soát nơi họ sinh sống và việc 
di chuyển của họ, cũng như việc nắm giữ con cái của họ cho mục 
tiêu kinh tế. [4] Mặc dù luật Jim Crow xuất phát từ những tiểu bang 
miền Nam, nhiều tiểu bang miền Bắc cũng thiết lập luật Jim Crow 
với các giới hạn khác nhau.  Một số tiểu bang qui định người da đen 
phải có tài sản mới được đi bầu; tạo ngăn cách về nhà ở và trường 
học (residential and school segregations), và nhiều cơ sở thương mại 
treo bảng “chỉ phục vụ người da trắng” (“Whites Only”). [5]   

Luật Jim Crow và Black Codes đã tạo ra ra chế độ phân biệt 
chủng tộc hợp pháp (legal racial segregation). Trong phán quyết 
Plessy v. Ferguson – 1896, Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ 
tuyên bố luật phân cách chủng tộc bởi các cơ sở và dịch vụ công 
cộng là hợp hiến nếu các chỗ phân cách có cùng phấm chất (separate 
but equal). [6] Phán quyết của TCPV Hoa Kỳ chính thức hợp pháp 
hóa chế độ phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ vốn kéo dài gần 100 năm.   

Năm 1954, TCPV Hoa Kỳ tuyên bố phân biệt chủng tộc trong 
giáo dục là bất hợp hiến, chính thức chấm dứt quan điểm “separate 
but equal” trong giáo dục. [7]. Mười năm sau, Tổng thống Lyndon 
Johnson ký luật Civil Rights Act 1964 để chấm dứt tình trạng phân 
biệt chủng tộc do luật Jim Crow thể chế hóa (institutionalized). Năm 
sau, Luật Voting Rights Act 1965 ra đời để hoá giải các nỗ lực ngăn 
cản người da đen bỏ phiếu, và Luật Fair Housing Act 1968 được ban 
hành để chấm dứt kỳ thị chủng tộc trong việc thuê và mua bán nhà 
cửa.  

Nhiều luật đã ra đời để chống kỳ thị chủng tộc, nhưng kỳ thị 
chủng tộc vẫn tồn tại với nhiều hình thức (dạng) khác nhau. Các nhà 
khoa học xã hội phân biệt bốn hình thức kỳ thị: 
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 Kỳ thị bởi cá nhân (individual discrimination/racism) là 
những hành vi kỳ thị bởi tư nhân, các cơ sở thương mại, 
hay bởi một số viên chức chính quyền.   

 Kỳ thị  trực tiếp bằng định chế (direct institutional 
discrimination/racism) xảy ra khi luật pháp, các định chế xã 
hội (social institutions), hay phong tục, tập quán qui định 
việc đối xử khác biệt cho các nhóm chủng/sắc tộc khác 
nhau. Thí dụ, trong thời kỳ phân biệt chủng tộc (racial 
segregation), các tiểu bang miền Nam và một số ít tiểu bang 
miền Bắc đã làm luật Jim Crow để phân biệt đối xử với 
những người da đen và những người trước đây từng  là nô 
lệ.  

 Kỳ thị trong hệ thống (institutional discrimination/racism) 
xảy ra khi những định chế xã hội, luật lệ, tổ chức hoặc cách 
vận hành xã hội, dù không có ý định hay mang tính kỳ 
thị, đã tạo ra kết quả khác biệt cho các nhóm chủng/sắc tộc 
khiến thành viên một số nhóm phải chịu các hậu quả thiệt 
thòi.        

 Kỳ thị toàn diện (total discrimination) là sự tổng hợp của 
của hai yếu tố: tình trạng kỳ thị xảy ra trong hiện tại và hậu 
quả của kỳ thị xảy ra trong quá khứ. [8]     

Hiện nay ba cụm từ “systemic discrimination/racism” 
“institutional discrimination/racism,” và “structural 
discrimination/racism” đều được dùng tương đương để chỉ “kỳ thị 
trong hệ thống.” 

 

Kỳ Thị Chủng Tộc Trong Hệ Thống: Hiện Tượng và Hậu Quả  

Cụm từ “institutional racism” (kỳ thị chủng tộc trong hệ thống) 
được Stokeley Carmichael và Charles Hamilton nêu ra đầu tiên 
trong cuốn sách Black Power: The Politics of Liberation xuất bản 
năm 1967. [9]  Theo Carmichael và Hamilton, kỳ thị trong hệ thống 
xảy ra không phải do cố ý bằng các luật lệ, chính sách hay cá nhân 
mang tính kỳ thị, nhưng cách điều hành cơ cấu tổ chức xã hội (social 
structure) hay các định chế xã hội (social institutions)  đã tạo ra 
nhiều thách thức cho một số thành phần dân chúng trong việc tham 
gia các sinh hoạt xã hội. Tại Hoa Kỳ, kỳ thị chủng tộc trong hệ thống 
đã mang lại những hậu quả tiêu cực cho một thành phần thiểu số, 
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đặc biệt là người da đen, về gia cư, tài sản, công việc, lợi tức cũng 
như liên hệ tới hình sự tư pháp.   

Bất Bình Đẳng Về Gia Cư 

An toàn gia cư có thể coi là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc 
sống của con người. Người Việt Nam có câu: An cư lạc nghiệp. Điều 
này cũng đúng với đời sống ở Hoa Kỳ nơi chỗ ở có ảnh hưởng đến 
phẩm chất và thành quả giáo dục, công ăn việc làm, sức khoẻ, cũng 
như  an toàn về pháp  lý.  Chênh lệch chủng tộc (racial disparities) 
về sở hữu nhà ở là một thực tế ở Hoa Kỳ. Hiện nay, khoảng 3/4 các 
gia đình người da trắng hay 73.1% so với 46.6%  người gốc Latin 
và 40.6% nguười da đen sở hữu nhà ở. [10]   Một số chính sách về 
gia cư của chính quyền liên bang ở Hoa Kỳ từ thập kỷ 1930s, mặc 
dù không công khai mang tính kỳ thị chủng tộc, đã tạo ra sự bất bình 
đẳng về gia cư mà nạn nhân trước tiên là người Mỹ da đen cùng 
thành viên của các nhóm chủng/sắc tộc khác.   

Sau thời kỳ đại khủng hoảng (Great Depression) chính phủ liên 
bang ở Hoa Kỳ cho thành lập Home Owners’ Loan Corporation 
(HOLC) năm 1933 và Federal Housing Administration (FHA) năm  
1934 như một phần của chủ trương New Deal để gia tăng quyền sở 
hữu nhà cho người dân bằng cách đứng ra bảo trợ các món tiền vay 
để mua nhà, hay giúp chủ nhà tránh bị mất nhà bằng cách tái tài trợ 
các món tiền mua nhà còn thiếu ngân hàng.  Trong việc thực hiện,  
sự giúp đỡ từ liên bang để sở hữu nhà đã nhắm vào người da trắng 
và loại trừ người da đen cùng thành viên các nhóm da màu khác một 
cách có hệ thống (systematic). Đặc biệt, HOLC đã lập ra đường lối 
phân vùng (redlining) như một cách để đánh giá chất lượng các khu 
dân cư dựa theo thành phần chủng tộc và sắc tộc của cư dân. [11] 
Những khu vực có nhiều người da màu sinh sống thường bị đánh 
giá thấp và bị cho là có quá nhiều rủi ro đến nỗi không thể nhận được 
sự tài trợ tài chánh của chính phủ để mua nhà. Các khoản tiền đầu 
tư do chính phủ tài trợ bị liên tục đẩy ra khỏi những khu vực này, 
khiến những khu vực này không thể phát triển về kinh tế và xã hội. 
[12]   

Sau đó, Luật Housing Act 1937 được ban hành để thiết lập cơ 
quan Public Work Administration (PWA), Housing Division để xây 
dựng các khu nhà tập thể công (public housing) cho người nghèo, 
đồng thời xoá bỏ các khu nhà tồi tàn  (slum areas) để phát triển thành 
phố.  Khi ra đời, Housing Act gặp nhiều chống đối, đặc biệt là từ từ 
Hiệp Hội Địa Ốc Quốc Gia (National Association of Real Estate 
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Boards) [13] Để nhượng bộ những chống đối từ công chúng và tránh 
can thiệp vào thị trường nhà tư nhân, PWA thiết lập qui định “xoá 
bỏ tương đương” (Equivalent Elimination Rule), nghĩa là chỉ xây 
thêm những đơn vị gia cư mới để thay thế những căn nhà mục nát 
thiếu tiêu chuẩn. Đồng thời, PWA còn đưa ra qui định 
Neighborhood Composition Rule, đòi hỏi các khu nhà tập thể công 
không được thay đổi đặc tính chủng sắc tộc của các khu vực lân cận. 
[14] Kết quả là đại đa số các khu nhà tập thể công được thiết lập ở 
trong nội thành (inner cities) [15] để thay thế các khu nhà lụp xụp, 
ổ chuột cũ. [16]  

Trong thời hậu chiến, khi nhu cầu về nhà ở gia tăng, Federal 
Housing Administration và Bộ Cựu Chiến Binh đã triệt để áp dụng 
hệ thống đánh giá tín dụng theo phân vùng (redlining) của Home 
Owners’ Loan Corporation, từ chối tín dụng đối với người da màu, 
chỉ cấp tín  dụng cho người da trắng, đồng thời hướng họ di chuyển 
ra vùng ngoại ô (suburbs), cách xa khu vực nội thành nơi nhiều 
người da màu sinh sống. [17] Tình trạng người da trắng chạy khỏi 
các khu đô thị để ra ngoại ô (white flight) còn được hỗ trợ bởi các 
khối đầu tư to lớn từ chính quyền liên bang để xây dựng xa lộ, vốn 
từng được coi là kể hoạch nhằm cố ý tạo ra các ngăn cách về chủng 
tộc giữa các khu vực của người da trắng và các khu vực có đông 
người da màu sinh sống. [18] Trong khi đó, luật Housing Act năm 
1949 (renewed) qui định nhà tập thể công (public housing projects) 
chỉ dành cho những người thật nghèo. Kết quả là các chính sách 
cũng như luật lệ về gia cư và  phát triển từ thập niên 1930s cho đến 
thời hậu chiến đã thiết lập một tình trạng phân cách chủng tộc trong 
thực tế (de-facto racial segregation ) khi những người nghèo da màu, 
phần đông là da đen, bị cô lập trong những khu vực nội thành nghèo 
khó (inner-city area), cách biệt hẳn với xã hội dòng chính.         

Đến năm 1968, luật Fair Housing Act ra đời với mục đích sửa 
các sai trái do các luật và chính sách gia cư mà khi áp dụng đã gây 
thiệt thòi cho người da màu và tạo ra các cộng đồng tách biệt về 
chủng tộc khắp nước Mỹ. Luật Fair Housing Act cấm kỳ thị trong 
việc mua bán  hay thuê mướn nhà ở và đòi hỏi các cơ quan liên bang 
có các phương cách quản lý các chương trình gia cư cũng như phát 
triển cộng đồng nhằm thực hiện mục đích công bằng gia cư của đạo 
luật.  Luật Fair Housing Act trao cho bộ trưởng Bộ Phát Triển Gia 
Cư và Đô Thị (Department of Housing and Urban Development, 
HUD) quyền thi hành các điều khoản cấm kỳ thị và đòi hỏi bộ trưởng 
bảo đảm việc tuân thủ các mệnh lệnh của đạo luật.  Ngoài ra, luật 
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Fair Housing Act qui định về các hành động thực thi luật do Bộ Tư 
Pháp nêu ra và cho phép nạn nhân của kỳ thị được kiện về dân sự ở 
toà án liên bang. [19] Tuy nhiên, luật Fair Housing Act 1968 vẫn 
thiếu các điều khoản thực thi quan trọng. Luật không qui định hình  
phạt dân sự (civil penalaties) và Bộ Phát Triển Gia Cư và Đô Thị 
không có thẩm quyền ngưng hay chống để tạm thời đưa các đơn vị 
gia cư ra khỏi thị trường trong thời gian hoà giải. [20] Trong vòng 
20 năm sau khi luật Fair Housing Act ra đời, Bộ Phát Triển Gia Cư 
và Bộ Tư Pháp không có khả năng tìm kiếm hỗ trợ cho các nạn nhân 
của kỳ thị về gia cư, một phần vì thiếu sự hỗ trợ về chính trị, nhân 
lực cũng như tài lực.  [21]  

Để chấn chỉnh những thiếu sót, luật Fair Housing Act được tu 
chính nhiều lần vào những năm 1988 và 2013 cùng với các qui định 
cụ thể và rõ ràng hơn về việc thi hành điều khoản cấm kỳ thị được 
ban hành năm 2015.  Tuy nhiên, giữa năm 2020 chính quyền Donald 
Trump đã huỷ bỏ các qui định về việc thi hành các điều khoản chống 
kỳ thị do chính quyền Obama thiết lập. [22] 

Mặc dù có chút tiến bộ trong thời gian gần đây, tình trạng phân 
cách và kỳ thị về gia cư (residential segregation and discrimination) 
vẫn còn trầm trọng. Cho đến thập niên 1960s, tình trạng phân cách 
chủng tộc về gia cư rất phổ biến ở các khu vực đô thị (metropolitan 
areas). Vào lúc luật Fair Housing Act ra đời, khoảng 50 phần trăm 
người da đen sống trong 40 khu vực được coi là phân cách cao độ 
(hypersegregation). Sau bốn thập niên, tổng số khu  vực phân cách 
cao độ giảm xuống một nửa, nhưng mức độ phân cách không thay 
đổi nhiều. [23] Nói chung người da đen thường sống trong các khu 
vực có mức độ phân cách cao với chỉ số phân cách 60%-70% (0% 
là hoàn toàn hoà nhập, 100% phần trăm là hoàn toàn cách biệt). [24]   

Tình trạng phân cách về gia cư xảy ra một phần là do kỳ thị 
trong việc thuê mướn nhà cửa cũng như trong việc mua bán bất động 
sản và cung cấp tín dụng để mua bất động sản.  Các nghiên cứu trong 
thập niên 1990s cho thấy từ 53% đến 77% người da đen gặp kỳ thị 
khi đi thuê nhà, trong khi tỷ lệ người gốc Latin gặp kỳ thị ít hơn một 
chút. [25] Người da màu, và nhất là người da đen, còn bị kỳ thị bởi 
các đại lý mua bán bất động sản, ngân hàng, và các công ty bảo 
hiểm. Nghiên cứu cho thấy 33% đến 55% người da đen bị những đại 
lý mua bán bất động sản kỳ thị, nhất là khi họ muốn mua nhà ở vùng 
ngoại ô nơi đa số người da trắng cư ngụ. [26]  
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Hơn hai chục năm sau khi các cơ quan liên bang tạo ra tình trạng 
kỳ thị trong tín dụng địa ốc, luật  Civil Rights Act and the Equal 
Credit Opportunity Act ra đời năm 1968 để cấm kỳ thị trong tín dụng 
bất động sản. Trong thực tế, kỳ thị vẫn tiếp diễn. Người da đen 
thường có tỷ lệ đơn yêu cầu thế chấp để vay tiền mua nhà bị từ chối 
cao gấp hơn hai lần người da trắng. [27] Một nghiên cứu của Ngân 
Hàng Dự Trữ Liên Bang trong thập kỷ 1990s cho thấy trong số hơn 
6 triệu trường hợp xin thế chấp với ngân hàng, 34% người da đen bị 
từ chối so với 14% người da trắng.  [28] Các cơ sở thương mại về 
bảo hiểm địa ốc cũng tạo ra các cản trở cho người Mỹ da đen và gốc 
Latin.  Những nhóm này thường bị kỳ thị về phí bảo hiểm cũng như 
các khoản được bảo hiểm, và tỷ lệ những người bị kỳ thị có thể từ 
30% (Memphis) đến 80% (Chicago). [29] Bộ Phát Triển Gia Cư và 
Đô Thị ước lượng có khoảng từ 2 đến 10 triệu trường hợp kỳ thị về 
gia cư mỗi năm ở Hoa Kỳ, nạn nhân thường là người da đen và các 
người da mầu khác. [30]  

Bất Bình Đẳng Trong Giáo Dục  

Tình trạng phân cách gia cư (residential segregation), chính 
sách phân vùng trường học (school zoning) và chính sách tài trợ giáo 
dục phổ thông, dù không cố ý kỳ thị người da mầu, đã tạo ra tình 
trạng phân cách chủng tộc trong giáo dục ở Hoa Kỳ và bất bình đẳng 
về vốn cá nhân (human capital).  Mặc dù các chương trình chọn 
trường (school choice) đã trở nên khá phổ biến trong thời gian gần 
đây, chính sách phân vùng trường học khiến phần lớn trẻ em ở Hoa 
Kỳ vẫn theo học tại các trường trong khu vực họ sinh sống.  Phân 
cách gia cư đưa đến kết quả là đa số trẻ em da màu (2/3), vốn thường 
sống trong các khu vực có đông người da màu và có lợi tức thấp, 
theo học tại các trường có tỷ lệ học sinh da màu cao, có khi lên tới 
90%, tạo ra tình trạng phân cách trường học trong thực tế (de facto 
school segregation). [31]  

Trong khi đó, chính sách tài trợ giáo dục phổ thông đã đóng góp 
vào việc tạo ra tình trạng bất bình đẳng giáo dục. Chi phí giáo dục 
phổ thông ở Hoa Kỳ được tài trợ bởi ba cấp chính quyền. Chính 
quyền liên bang cung cấp khoảng 8%, tiểu bang khoảng 47% và địa 
phương khoảng 45%. [32] Tài trợ từ địa phương phần lớn lấy từ thuế 
bất động sản. Vì đa số người da màu sống trong các khu vực nghèo 
khó, giá trị bất động sản thấp, nên nguồn tài trợ cho giáo dục từ địa 
phương luôn luôn thấp hơn so với các khu vực khá giả, nơi có nhiều 
người da trắng sinh sống và là nơi bất động sản có trị giá cao hơn.   



   Bùi Ngọc Hoàn | Kỳ thị ở Hoa Kỳ     9 
  

Thời Đại Mới | Tháng 10, 2020 

Phần tài trợ giáo dục từ tiểu bang không  phải luôn luôn đồng 
đều cho các khu học chính (school districts) trong tiểu bang. Chỉ có 
khoảng 10 tiểu bang chi nhiều hơn cho các khu học chính nghèo, 
nhưng có đến 23 tiểu bang tài trợ nhiều hơn cho các khu học chính 
khá giả (wealthy) và ít hơn cho các khu nghèo khó. Thí dụ, tiểu bang 
Pennsylvania tài trợ 32% ít hơn cho các khu học chính rất nghèo 
khó. [33]  

Tuy nhiên, những con số về tài trợ từ liên bang, tiểu bang và địa 
phương không phản ảnh toàn diện sự cách biệt về tài trợ giáo dục, 
và con số chi tiêu trung bình cho mỗi học sinh không luôn luôn thể 
hiện đầy đủ tình trạng bất bình đẳng về kinh phí và nhân sự.  Nhiều 
khu học chính không tính lương giáo viên khi thành lập ngân sách 
và tường trình chi tiêu của trường, và  những trường nghèo nhất 
thường có những giáo viên thiếu kinh nghiệm vốn thường được trả 
lương thấp hơn. [34]  

Các nguồn tài trợ không chính thức từ những tổ chức tình 
nguyện cũng đóng góp vào việc làm gia tăng bất bình đẳng chủng 
tộc về giáo dục. Đó là các khoản tiền hiến tặng do các hội Giáo Chức 
và Phụ Huynh (Parent and Teacher Association, PTA) gây quỹ. Trên 
nguyên tắc, trường học nào cũng có hội PTA, nhưng chỉ trong những 
khu vực khá giả, phụ huynh mới có khả năng tình nguyện đóng góp. 
Và chỉ trong những khu vực khá giả mới có các cơ sở thương mại 
hay kỹ nghệ phát triển để sẵn sàng hiến tặng. [35]  

Các trường gây được nhiều quỹ do hiến tặng đã chi tiêu hàng 
ngàn đô la cho mỗi học sinh để cung cấp chương trình tốt hơn, như 
tổ chức các chuyến đi thực địa (field trips), mua máy điện toán mới, 
thuê mướn các giáo viên âm nhạc và ngệ thuật, hay mua các giáo cụ 
(school supplies) để gia tăng hiệu quả giảng dạy và học tập. [36]     

Tài trợ giáo dục có ảnh hưởng rất lớn đến mức thành đạt 
(achievement) của học sinh.  Các cuộc nghiên cứu cho thấy các yếu 
tố ảnh hưởng đến mức thành đạt tốt của học sinh bao gồm  trường 
nhỏ và ít học sinh, nơi chúng được biết đến nhiểu hơn, lớp học có sĩ 
số học sinh thấp, và được giảng dạy với một giáo trình đầy thách 
thức với các giáo viên có phẩm chất cao.  [37]  

Tuy nhiên, chính sách phân vùng trường học và tài trợ giáo dục 
đã khiến cho học sinh ở những khu vực lợi tức thấp ở trong hoàn 
cảnh thua thiệt về giáo dục. Hai phần ba học sinh da màu hiện đang 
theo học ở các trường trong khu vực lợi tức thấp ở nội thành và các 
khu đô thị (urban areas), vốn được tài trợ thấp hơn nhiều so với các 
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trường ở khu vực ngoại ô (suburban areas).  Phần lớn những trường 
trong các khu vực lợi tức thấp, nơi đa số trẻ em da màu theo học, có 
đông học sinh và có sĩ số học sinh từng lớp cao hơn so với những 
trường ở các khu vực khá giả. Học sinh ở những khu vực có lợi tức 
rất thấp thường ít được cung cấp các dịch vụ giáo dục cơ bản nhằm 
gia tăng kết quả học tập, như chương trình giáo dục thời thơ ấu 
(childhood education) hay giáo trình chính xác và nghiêm ngặt. Ở 
những trường này, tài liệu học tập và giảng dạy thường kém phẩm 
chất, thiếu dụng cụ giảng dạy (không có phòng thí nghiệm và máy 
vi tính hữu dụng), và giáo viên có trình độ thấp hơn nhiều về trình 
độ học vấn, chứng chỉ và đào tạo trong lĩnh vực họ giảng dạy.  Nhiều 
trường phục vụ học sinh da màu và học sinh thuộc thành phần lợi 
tức thấp không cung cấp các lớp về toán và khoa học cần thiết để 
theo học đại học. [38]   

Kết quả là các học sinh da màu, vốn chiếm hầu hết các học sinh 
trong khu vực lợi tức thấp, thường có mức thành đạt về giáo dục 
thấp hơn học sinh da trắng, vốn thường sống trong các khu vực khá 
giả hơn. Thí dụ, chỉ có 14% học sinh lớp 4 trong khu vực nghèo đạt 
kết quả đọc hiểu (comprehensive reading) ở mức thành thạo 
(proficient) hay cao hơn, và 17% đạt mức thành thạo về toán, trong 
khi ở các khu vực lợi tức khá, tỷ lệ học sinh lớp 4 đạt mức đọc hiểu 
thành thạo cao gấp đôi, và có tới 60 % đạt mức thành thạo về toán.  
Đến giữa tuổi thiếu niên (14 tuổi) mức thành đạt về học vấn của trẻ 
em thuộc thành phần lợi tức thấp bị chậm lại nguyên một năm so với 
học sinh thuộc thành phần khá giả. [39] Ngoài ra, tỷ lệ tốt nghiệp 
trung học ỏ các trường trong khu vực lợi tức rất thấp là 68%, và tỷ 
lệ theo học đại học là 28%, trong khi ở các trường trong khu vực khá 
giả, 91% học sinh tốt nghiệp trung học và 52% theo học đại học.  
[40]  

Bất Bình Đẳng Về Cơ Hội Kinh Tế  

Ở Hoa Kỳ, bất bình đẳng về cơ hội kinh tế  thường liên quan 
đến chủng tộc. Không kể thời kỳ nô lệ và phân biệt chủng tộc khi 
người da đen bị kỳ thị một cách hợp pháp, hiện nay (khi kỳ thị chủng 
tộc bị coi là bất hợp pháp) tình trạng bất bình đẳng về cơ hội kinh tế 
vẫn còn là một thực tế đối với phần lớn người da màu. Trong bốn 
thập kỷ gần đây, người da đen ở Hoa Kỳ có tỷ lệ thất nghiệp cao hầu 
như gấp hai lần tỷ lệ thất nghiệp của người da trắng.  [41]. Khi tình 
hình kinh tế Hoa Kỳ ở vào thời kỳ tương đối tốt đẹp trước khi xảy 
ra nạn dịch Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp của người da đen là 6.3% và 
của người Mỹ gốc Latin là 4.8% so với 3.1% của người da trắng. 
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[42] Nhiều yếu tố liên quan đến tình trạng kỳ thị trong hệ thống đã 
đóng góp vào vấn đề cách biệt chủng tộc về cơ hội kinh tế cũng như 
lợi tức/thu nhập.    

Trước hết là sự khác biệt về trình độ học vấn. Thanh thiếu niên 
da màu, đặc biệt là thanh thiếu niên da đen và gốc Latin thường sống 
và theo học tại các trường trong các khu vực lợi tức kém nơi phẩm 
chất giáo dục thường thấp hơn các trường ở các khu vực lợc tức cao 
có đa số học sinh da trắng theo học. Do đó, người da mầu tính trung 
bình có mức thành đạt về học vấn thấp hơn người da trắng (ngoại 
trừ người gốc Á châu).  Mặc dù khác biệt về tỷ lệ tốt nghiệp trung 
học giữa các nhóm chủng tộc không lớn lắm (89% học sinh da trắng, 
79% học sinh da đen, 81% học sinh gốc Latin, và 95% học sinh gốc 
Á Châu) [43], khác biệt về tỷ lệ có bằng đại học (4 năm trở lên), là 
một câu chuyện khác. Bốn mươi phần trăm người da trắng trong độ 
tuổi 25-64 tuổi có bằng đại học so với 58% người gốc Á Châu, 26% 
người da đen và 19% người gốc Latin cùng độ tuổi (người gốc Á 
Châu có tỷ lệ những người có bằng đại học cao vì gần một nửa di 
dân từ Á Châu khi đến Mỹ trong thập kỷ vừa qua đã có bằng đại 
học. [44])     

Sự khác biệt về trình độ học vấn là một trong những yếu tố ảnh 
hưởng trực tiếp đến việc tìm kiếm việc làm và  tham gia lao động. 
Bảy mươi ba phần trăm những người có bằng đại học tham gia lao 
động so với 57% những người chỉ có trung học và 47 % những người 
chưa tốt nghiệp trung học, vốn cũng là nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao 
nhất. [45]  

Ngoài ra, sống cô lập trong các khu vực lợi tức thấp trong nội 
thành (inner cities) cách biệt với dòng chính của xã hội đã giảm thiểu 
rất nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm của dân cư ở đây.  Từ đầu tập kỷ 
1970s, việc tái cấu trúc kinh tế và phát triển đô thị dẫn đến phong 
trào di chuyển ra vùng ngoại ô của từng lớp trung lưu da trắng cùng 
các hãng xưởng và cơ sở thương mại. [46] Trong khi đó, không có 
những đầu tư thích hợp cho chuyên chở công cộng từ các khu vực 
nội thành ra ngoại ô nơi có các hãng xưởng. Trong khi tầng lớp trung 
lưu da trắng có thể kiếm việc dễ dàng từ những hãng xưởng gần nơi 
họ sinh sống ở ngoại ô, một số lớn người da màu, vì không có điều 
kiện tài chánh để ra sống ở vùng ngoại ô, bị mắc kẹt ở nội thành nơi 
không còn nhiều hãng xưởng và các cơ sở thương mại quan trọng, 
và do đó khó có cơ hội kiếm việc làm.   
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Những người sống trong những khu vực lợi tức thấp ở nội thành 
còn gặp phải thái độ không thân thiện của các chủ nhân, kể cả các 
chủ nhân có cơ sở kinh doanh ở nội thành, vốn có thành kiến tiêu 
cực về tác phong và đạo đức của dân cư nội thành. Nhiều chủ nhân 
từ chối không thuê mướn người sống ở nội thành vì cho rằng người 
dân ở nơi đây, nhất là thanh thiểu niên, thiếu thành thật và lười nhác. 
[47]  

Thành kiến chủng tộc từ cá nhân cũng đóng góp vào cách biệt 
về cơ hội việc làm giữa các nhóm chủng/sắc tộc có cùng trình độ 
học vấn. Thí dụ, thời gian gần đây, trong số những người chưa tốt 
nghiệp trung học, tỷ lệ thất nghiệp của người da đen là 16%, của 
người da trắng là 8.3%, gốc Latin là 8.2% và  Á châu là 6.5%. Trong 
số những người có bằng đại học trở lên, tỷ lệ thất nghiệp của người 
da đen là 4.5%, da trắng là 2.8%, gốc Latin là 3.9% và Á Châu là 
3.7%. [48]  

Kỳ thị chủng tộc trong hệ thống của ngành tư pháp hình sự 
(trình bày dưới đây) cũng ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng tìm việc 
làm. Người da màu, ngoại trừ người Á Châu, có tỷ lệ bị bắt giữ và 
phạt tù cao hơn người da trắng, trong khi có hồ sơ tội phạm là một 
trở ngại rất lớn khi tìm kiếm việc làm. Hiện nay, nhiều ngành nghề 
từ chối cấp giấp phép cho những người có hồ sơ tội phạm. [49] 
Ngoài ra, hầu hết các chủ nhân đều kiểm tra lý lịch những người xin 
việc, và hồ sơ tội phạm, dù chỉ là một vi phạm hình sự nhẹ cũng có 
thể khiến cho người nộp đơn không được tuyển dụng hay gọi phỏng 
vấn. [50]    

Cách Biệt Chủng Tộc Về Lợi Tức/Thu Nhập  

Ngoài cách biệt về cơ hội tìm kiếm việc làm, người da màu còn 
đối diện với cách biệt về nghề nghiệp và thu nhập. Năm 1964, tổng 
thống Lyndon J. Johnson ký ban hành luật Civil Right Act cấm các 
sự kỳ thị vì lý do chủng tộc, tôn giáo, giới tính và nguồn gốc quốc 
gia.   Tuy nhiên, người da đen thường luôn luôn lãnh lương thấp hơn 
đồng nghiệp da trắng sau khi đã tính đến vấn đề tuổi tác, học vấn, 
và khu vực sinh sống.  Cuối thập kỷ 1970s, lương trung bình của 
công nhân da đen bằng 80% lương trung bình của công nhân da 
trắng. Hơn 30 năm sau, 2016, cách biệt lương bổng gia tăng khi 
lương trung bình của công nhân da đen chỉ bằng 70% lương trung 
bình của công nhân da trắng.[51] Trong năm 2019, thu nhập gia đình 
trung vị (household median incomes) của người da trắng là $76, 000 
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so với $56,000 của người Mỹ gốc Latin và $46,000 của người Mỹ 
da đen. [52]  

Kỳ thị trong thị trường lao động đưa đến sự cách biệt về nghề 
nghiệp (occupations), và sự thất bại của các chính quyền trong việc 
ban hành và thực thi các luật lệ nhằm bảo vệ sự công bằng trong việc 
làm và lương bổng là những yếu tố chính đóng góp vào sự cách biệt 
chủng tộc về lương bổng và tài sản. Người da màu thường hiện diện 
đông đảo (overrepresented) trong những ngành nghề trả lương thấp 
và hiện diện thưa thớt (underrepresented)  trong những ngành nghề 
trả lương cao. Trong khi người da đen, gốc Latin và gốc Á châu 
chiếm 36% dân số, họ chiếm 58% những công nhân làm các việc 
vụn vặt trong nông nghiệp, 70% những người giúp việc hay lau chùi 
dọn dẹp tại tư gia, và 74% những người làm nghề khuân vác hay gác 
cửa. [53]   

Mặc dù học vấn có thể đưa đến sự khác biệt về nghề nghiệp, 
trong những người có cùng trình độ học vấn,  người da màu và người 
da trắng thường làm trong các ngành nghề khác nhau.  Nghiên cứu 
cho thấy sự cách biệt này không do kỹ năng cứng (hard skills), kỹ 
năng mềm (soft skills), hay ý thích của công nhân.   Nam giới da 
đen ít hiện diện trong những nghề nghiệp không cần nhiều học vấn 
nhưng trả lương cao, như xây dựng và bảo trì, vốn trả lương cao hơn 
ngành dịch vụ, nơi có đông người da đen làm việc và trả lương thấp 
hơn.  Trung bình lương hàng năm của những ngành nghề có đông 
đảo người da đen làm việc là $37,000 so với $50.000 của những 
ngành nghề nơi người da ít hiện diện. [54] Người da đen dù có đủ 
trình độ học vấn cho các chức vụ quản lý (management) hay chuyên 
môn cao (professionals) cũng ít hiện hiện trong lãnh vực này, và 
thường bị trả lương thấp hơn so với các đồng nghiệp da trắng.        

Tác giả Barbara Bergmann (1971) giải thích sự cách biệt này là 
do người da đen bị từ chối những việc làm trả lương cao nên phải 
dồn vào làm các công việc trả lương thấp.  Các chủ nhân từ chối việc 
làm cho người da đen có thể do thành kiến chủng tộc, do ngộ nhận 
về khả năng hay kỹ năng của ứng viên da đen, hay do lo sợ về phản 
ứng tiêu cực từ khách hàng. [55] Nghiên cứu gần đây cho thấy giới 
chủ nhân thường hướng những người da đen đi xin việc hơn người 
da trắng vào các ngành nghề hay công việc trả lương thấp. [56]  

Các chính sách về lao động, dù không cố ý kỳ thị người da màu, 
cũng gây ra thiệt thòi cho những nhóm này. Trong thời kỳ New Deal 
cách đây gần một thế kỷ, luật Fair Labor Standards Act 1938 
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(FLSA), ra đời qui định chế độ 40 giờ làm việc một tuần và trả lương 
quá giờ (overtime), cấm lao động trẻ em, và mức lương tối thiểu 
(liên bang). Trong khi FLSA nâng cao mức sống của rất nhiều công 
nhân da trắng, đa số công nhân da đen không được hưởng các lợi 
ích này vì luật FLSA miễn trừ áp dụng các qui định nhằm bảo vệ 
những người đi làm ăn lương  đối với các ngành nghề trong nông 
nghiệp, dịch vụ và giúp việc tại tư gia.  [57] Luật FLSA được sửa 
đổi nhiều lần để thêm vào các ngành nghề phải tuân thủ các qui định 
bảo vệ người đi làm, nhưng ngành nông và dịch vụ phục vụ tại các 
tư gia vẫn nằm bên ngoài khiến nhiều người làm việc trong các lãnh 
vực này, phần lớn là người da màu, vẫn không được luật FLSA bảo 
vệ.  

Luật National Labor Relation Act 1935, còn gọi là Wagner Act 
được ban hành ba năm trước luật FLSA để mở rộng quyền thương 
thảo tập thể của công đoàn ra toàn quốc. Thành viên công đoàn được 
hưởng lương cao hơn, được gia tăng các quyền lợi và an toàn về việc 
làm.  Tuy nhiên, luật Wagner Act vẫn không bao gồm những người 
làm việc trong nông nghiệp và dịch vụ tại tư gia nên quyền lợi về 
lương bổng, điều kiện làm việc và an toàn về công việc (job security) 
của những người làm việc trong hai lãnh vực này vẫn không được 
bảo vệ. [58] Ngày nay, mức lương giờ trung vị (median hourly 
wage) tại Hoa Kỳ là $18.58, trong khi mức lương giờ trung vị của 
các ngành nghề khuân vác, gác cửa, và giúp việc tại gia là $12.91 và 
$11.91. [59] Hiện thời, 11% người đi làm ở Hoa Kỳ nhận mức lương 
thấp khiến thu nhập gia đình rơi dưới mức nghèo khổ (federal 
poverty levels) dù họ làm việc toàn thời gian và làm trọn năm nếu 
họ là người kiếm tiền duy nhất trong gia đình, và người da màu có 
tỷ lệ nhận mức lương nghèo khổ cao gấp hai người da trắng. Hơn 
14% người da đen và gần 20% gốc Latin so với gần 9% người da 
trắng nhận mức lương nghèo khổ. [60]  

Trong phong trào dân quyền, các chính quyền liên bang ban 
hành nhiều qui chế đế bảo vệ người da màu khỏi bị kỳ thị. Tuy nhiên 
những cơ quan được thành lập để chống kỳ thị chủng tộc thường 
không được tài trợ đầy đủ, hay các qui chế (statutes) chống kỳ thị 
lại có các khoản miễn trừ.  Năm 1965, tổ chức U.S. Equal 
Employment Opportunity Commission (EEOC) được thành lập để 
thi hành luật (liên bang) chống kỳ thị chủng tộc bằng cách qui định 
việc kỳ thị những người xin việc vì lý do chủng tộc, màu da, tôn 
giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, và khuyết tật là bất hợp 
pháp. Tuy nhiên EEOC không bao giờ được tài trợ đầy đủ để làm 



   Bùi Ngọc Hoàn | Kỳ thị ở Hoa Kỳ     15 
  

Thời Đại Mới | Tháng 10, 2020 

tròn công việc.  Trong vòng 4 thập kỷ, dân số ở Hoa Kỳ tăng 44%, 
nhưng quốc hội không tăng mà còn cắt giảm ngân sách của EEOC, 
khiến cơ quan này phải cắt giảm nhân sự làm cản trở việc thực thi 
luật chống kỳ thị.[61] Các tiểu bang cũng cũng giới hạn phạm vi thi 
hành luật chống kỳ thị bằng cách thiết lập số nhân viên tối thiểu các 
cơ sở thương mại hay công ty cần có để áp dụng. Hiện nay, hơn 2/3 
các tiểu bang qui định số nhân viên tối thiểu từ 5 đến 20 để thực thi 
luật chống kỳ thị. [62] Những qui định số nhân viên tối thiểu đã gây 
thiệt hại cho sự an toàn về công việc của các người làm việc cho các 
cơ sở nhỏ, vốn đa số là những người da màu.     

Cách Biệt Chủng Tộc Về Tài Sản và Tiền Mặt Cho Nhu Cầu 
Cấp Bách 

Ngoài các cách biệt về nhà ở, học lực, việc làm và lương bổng, 
người da trắng cũng có tài sản trị giá cao gấp nhiều lần hơn trị giá 
tài sản của người da màu.  Theo thống kê năm 2019, trị giá tài sản 
trung vị (median family wealth) và trung bình (mean family wealth) 
của các gia đình da trắng là $188,200 và $983,400, trong khi các con 
số tương tự của các gia đình da đen là $24,000 và $142,00; của các 
gia đình gốc Latin là $36,000 và $165,000. Các gia đình gốc Á Châu 
có tài sản trị giá nằm giữa trị giá tài sản của các gia đình da trắng và 
các gia đình da den. [63] Các cách biệt giữa các nhóm chủng tộc về 
lương bổng, sở hữu nhà cửa, tiền để dành và quỹ hưu bổng, và thừa 
kế là những yếu tố đóng góp vào chêch lệch chủng tộc về tài sản.  

Đối với nhiều gia đình, nhà cửa hay bất động sản là phần quan 
trọng hay phần lớn nhất của tài sản. Nghiên cứu cho thấy sở hữu nhà 
cửa hay bất động sản mang lại lợi nhuận tài chánh quan trọng và là 
phương tiện để xây dựng tài sản gia đình thông qua thừa kế 
(inheritance) hay biếu tặng (donation). [64] Như đã trình bày ở trên, 
người da trắng ở Hoa Kỳ có tỷ lệ sở hữu nhà cửa cao hơn người da 
màu. Ngoài ra, người da trắng cũng sở hữu nhà cửa có trị giá cao 
hơn trị giá nhà của người da màu. Một căn nhà của người da trắng 
điển hình có trị giá $230,000 trong khi trị giá một căn nhà của người 
da đen điển hình là $150,000.  Sự khác biệt về trị giá nhà là do khác 
biệt về khả năng tài chánh của người mua nhà cũng như khu vực của 
căn nhà. Người da màu có thu nhập/lợi tức thấp hơn người da trắng, 
và thường sinh sống ở những khu vực có giá trị kinh tế thấp do tình 
trạng cách biệt chủng tộc về nhà ở nên khó mua nhà có trị giá cao.  

Ngoài ra, tiền để dành và quỹ hưu bổng là một phần rất quan 
trọng của tài sản cá nhân. Người da màu có số tiền dành cho nghỉ 
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hưu thấp hơn nhiều lần số tiền này của người da trắng. Trong năm 
2016, trung bình một gia đình da trắng có $130,000 cho quỹ về hưu 
trong khi trung bình một gia đình da đen và gốc Latin chỉ có khoảng 
$25,000. [65]  

Tham gia các quỹ hưu bổng là một yếu tố quan trọng cho việc 
gầy dựng tài sản. Các khoản tiền đóng vào quỹ về hưu được hoãn 
thuế (tax deferred) tạo thêm lợi lộc cho người tham gia. Tuy nhiên, 
người da mầu thường ít tham gia các quỹ về hưu so với người da 
trắng. Thí dụ, trong lứa tuổi trung niên vốn có tỷ lệ cao nhất về tham 
gia quỹ về hưu, 65% các gia đình người da trắng sở hữu ít nhất một 
quỹ về hưu so với 44% các gia đình người da đen và 28% các gia 
đình người gốc Latin. [66]   

Sự khác biệt về tham gia quỹ hưu bổng phần lớn là do chênh 
lệch chủng tộc về nghề nghiệp (occupation), lương bổng  và cơ hội. 
Thực tế là không phải tất cả mọi người đi làm đều có cơ hội tham 
gia các chương trình hỗ trợ quỹ hưu bổng tại nơi làm việc. Thường 
các công ty lớn mới tổ chức các chương trình hưu bổng giúp người 
tham gia để dành tiền cho lúc về hưu đồng thời được hoãn thuế trên 
số tiền đóng vào quỹ hưu bổng. Trong số những người trong tuổi lao 
động (dưới 55), người da trắng có nhiều cơ hội làm việc tại các cơ 
sở có tổ chức chương trình hưu bổng, trong khi người da màu thường 
làm cho các cơ sở nhỏ, tư gia, hay các trang trại nơi không cung cấp 
chương trình hưu bổng. Gần 70% người da trắng, so với 55% người 
da đen và 45% người gốc Latin có cơ hội tham chương trình hưu 
bổng ở nơi làm việc.  Ngoài ra, trong số những người có cơ hội tham 
gia các chương trình hưu bổng tại nơi làm việc,  người da màu cũng 
ít tham gia hơn người da trắng. Khi có cơ hội, hầu hết người da trắng 
(90%) tham gia so với 80% người da đen và 70% người gốc Latin. 
Tính chung, khoảng 60% nhân viên da trắng, so với 45% nhân viên 
da đen và 34% nhân viên gốc Latin tham gia các chương trình hưu 
bổng tại nơi làm việc. [67]  

Phần lớn sự khác biệt về đóng góp vào quỹ hưu bổng là do 
chênh lệch về thu nhập. Như đã trình bày ở trên, người da màu 
thường có thu nhập thấp hơn người da trắng; nhiều người da màu 
còn có mức lương dưới mức nghèo khổ. Khi lương bổng không đủ 
để chi tiêu cho các nhu cầu thường ngày thì việc để dành là điều bất 
khả. Điều này cũng hiện rõ trong số tiền mặt dành cho nhu cầu cấp 
bách.  Một gia đình da trắng điển hình có khoảng $8,000 trong quỹ 
tiết kiệm tại ngân hàng so với $2,000 hay ít hơn của một gia đình 
người da đen và gốc Latin điển hình. [68]  
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Thừa kế và hỗ trợ từ gia đình cũng là phần đóng góp quan trọng 
vào việc xây dựng tài sản qua nhiều thế hệ. Tính trung bình, một 
người đàn ông da trắng kiếm được $2.7 triệu trong suốt cuộc đời so 
với $1.7 triệu của người da đen và $2 triệu của người gốc Latin. Các 
sự khác biệt này sẽ tăng lên khi được lưu truyền qua nhiều thế hệ. 
[69] Người da trắng cũng có tỷ lệ sở hữu nhà, quỹ hưu bổng và tiền 
mặt nhiều hơn người da màu nên việc xây dựng tài sản qua các thế 
hệ của người da trắng cũng cao hơn. Trung bình có 30% người da 
trắng được hưởng thừa kế so với 10% người da đen và  7% người 
gốc Latin. [70] 

Bất bình Đẳng Về Công Lý 

Cách biệt chủng tộc (racial disparities) về công lý hiện rõ trong 
mọi giai đoạn của hệ thống hình sự tư pháp Hoa Kỳ, bao gồm cảnh 
sát, công tố và tòa án, ngược lại với nguyên tắc “mọi người bình 
đẳng trước pháp luật.” Cộng đồng người da đen thường bị nghi ngờ 
phạm tội nhiều hơn và cũng bị trừng phạt nặng hơn người da trắng 
trong cùng hoàn cảnh.  

Các sự khác biệt chủng tộc về công lý có một lịch sử lâu dài từ 
các chính sách về trị an (policing and crime control) và các thành 
kiến tai hại khi liên kết người da đen với tội  phạm. Trong thời kỳ 
nô lệ, mục đích của các cơ quan cảnh sát ở các tiểu bang miền Nam 
là kiểm soát và đe dọa những người bị bắt làm nô lệ bằng cách gán 
cho họ tội phản nghịch khi  họ bỏ trốn. Sau nội chiến (Civil War), 
các tiểu bang miền Nam thiết lập luật Jim Crow nhắm vào cộng đồng 
người da đen để bắt giam và phạt tù những người vô nghề nghiệp và 
những người vô gia cư, sống lang bang (vagrants) rồi sau đó cho các 
chủ đồn điền thuê sức lao động của các tù nhân.  Trong thập kỷ 
1970s và 1980s, truyền thông ở Hoa kỳ cũng như các chính khách 
đã mô tả (characterized) cộng đồng người da đen, đặc biêt là nam 
giới, là những kẻ cướp bóc (predators) và tội phạm (criminals).  
Cộng đồng da trắng cũng xem người da đen là đáng sợ 
(intimidating), thích bạo lực và không đáng tin cậy. Những thành 
kiến đó dẫn đến việc cộng đồng da đen bị kiểm soát quá mức (over-
policing). [71] Trong thời kỳ chiến tranh chống ma tuý, nam giới 
người gốc Latin cũng trở thành mục tiêu của chính sách phân biệt 
chủng tộc (racial profiling).   

Ngày nay, các nhân viên công lực nhắm vào người da đen vì lý 
do “nghi ngờ phạm tội” với tỷ lệ cao hơn người da trắng. Người da 
đen chiếm 13% dân số, nhưng chiếm 27% những người bị bắt vì 
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nghi ngờ phạm tội. [72] Người da đen cũng có nguy cơ bị bắt giữ vì 
ma tuý cao gấp hơn ba lần người da trắng. [73] Với quan điểm có 
nhiều tội phạm trong các cộng đồng thiểu số, các giới chức trong 
ngành cảnh sát tăng cường tuần tiễu ở các cộng đồng này vì cho rằng 
làm như thế sẽ có khả năng bắt được tội phạm và tăng cường an 
ninh. [74]  

Sau khi bị bắt, các nghi can (suspects) da màu, nhất là các nghi 
can da đen và gốc Latin, có khả năng bị tạm giam chờ ngày ra toà 
cao hơn gấp ba lần các nghi can da trắng.  Ngoài vấn đề kỳ thị công 
khai hay thành kiến chủng tộc, lý do của sự khác biệt còn nằm sâu 
trong hệ thống (systemic), tức là các chính sách về tiền xử lý (pre-
trial) và tại ngoại hậu tra (pre-trial release). Trên 70% các vụ bắt giữ 
đòi hỏi tiền thế chân (bond) để được tại ngoại hậu tra, còn những 
nghi can bị coi là nguy hiểm thường không được tại ngoại.  Các nghi 
can da màu, nhất là nghi can da đen và gốc Latin, thường bị từ chối 
tại ngoại hay bị ấn định mức tiền thế chân cao hơn khả năng đóng. 
[75] Vì người da màu thường có lợi tức thấp, đa số nghi can da màu 
không có khả năng đóng tiền thế chân nên phải ở trong trại tạm giam 
chờ ngày ra tòa.     

Khi ra tòa, người da màu có tỷ lệ bị kết án (convicted) và bị 
hình phạt tù cao hơn tỷ lệ của người da trắng. Mặc dù người da đen 
và người gốc Latino chiếm 29% dân số, họ chiếm 57% tổng số tù 
nhân.  So với người da trắng, người da đen có nguy cơ bị ngồi tù cao 
gấp 7 lần và người gốc Latin cao gấp 3.5 lần. [76]   

Bị ở trong trại tạm giam để chờ ngày ra tòa là một yếu tố làm 
tăng khả năng bị kết án (convicted), chịu hình phạt tù (sentenced to 
prison), và có hình phạt tù lâu hơn (sentenced to longer prison 
terms). Thành kiến chủng tộc và việc xử dụng quyền tự động 
(discretion) của công tố cũng khiến các nghi can da màu bị buộc tội 
(charged) nặng hơn, dẫn đến hình phạt tù và hình phạt tù nặng hơn.  
Ngoài ra, việc thi hành một số chính sách về hình sự tư pháp, mặc 
dù không công khai có tính kỳ thị nhưng cũng gây thiệt thòi cho 
người da màu do hoàn cảnh của họ. Thí dụ, luật chống ma tuý 
“Drug-Free School Zone” qui định áp dụng hình phạt nặng hơn cho 
các trường hợp buôn bán ma tuý trong khu vực gần trường học. Vì 
trường học ở các khu vực lợi tức thấp thường rất gần với khu gia cư, 
các người vi phạm luật chống ma túy ở các khu vực đô thị (urban 
areas) lợi tức thấp, thường là nghèo, hay bị áp dụng luât “Drug-Free 
School Zone” và chịu hình phạt nặng hơn những người vi phạm luật 
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này ở các vùng ngoại ô (suburban areas) nơi người dân có mức lợi 
tức cao hơn.    

Việc áp dụng quyền hiến định được hỗ trợ pháp lý (the right to 
legal counsel) cũng gây thiệt thòi cho các người nghèo và người da 
màu. Trong khi 80% bị can (accused), trong đó phần lớn là  người 
da màu, thuộc thành phần nghèo không thể tự thuê luật sư biện hộ, 
hầu hết các khu vực pháp lý (judicial jurisdictions) không có các 
nguồn tài chánh ổn định đủ để cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý có 
chất lượng cho các người có nhu cầu. Hiện nay không có qui định 
thống nhất toàn liên bang hay tiểu bang về nguồn tài chánh cho công 
tác hỗ trợ pháp lý cho người nghèo. Có nhiều nơi việc cung cấp hỗ 
trợ pháp lý cho người nghèo hoàn do toà án và các tổ chức xã hội 
dân sự phụ trách mà không có sự hỗ trợ tài chánh từ chính quyền 
tiểu bang.  Vì các cơ quan phụ trách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo 
không có đủ phương tiện tài chánh, các luật sư làm công tác hỗ trợ 
pháp lý cho các bị can nghèo thường phải phụ trách quá nhiều vụ 
khiến không đủ thời gian để nghiên cứu hồ sơ hay thảo luận với 
khách hàng một cách kỹ lưỡng.  [77]  

Các biện pháp hành chánh áp dụng cho những người có án hình 
sự, mặc dù không có tính kỳ thị chủng tộc công khai, có nhiều ảnh 
hưởng tiêu cực hơn đối với các cộng đồng da mầu.  Các biện pháp 
hành sách này giới hạn các quyền dân sự nên được gọi là “những 
hậu quả liên đới ” (collateral consequences) của án hình sự. Chúng 
còn được gọi là hình phạt vô hình (invisible punishment) vì không 
được công bố khi tuyên án, khiến những người là đối tượng của 
chúng không hề hay biết cho đến khi họ tìm cách xử dụng những 
dịch vụ hành chánh mà họ bị ngăn cấm vì có án hình sự. 

Hình phạt vô hình có từ thời Trung Cổ nhưng đến thế kỷ 20 bị 
chỉ trích là trái với nhân quyền. Tuy nhiên, với chiến tranh chống 
ma tuý (war on drugs) và chiến tranh chống tội phạm (war on 
crimes) hình phạt vô hình được gia tăng xử dụng từ thập kỷ 1980s ở 
hầu hết các tiểu bang ở Hoa Kỳ với nhiều hình thức giới hạn mới 
gần như bao phủ mọi khía cạnh cuộc sống cá nhân, đặc biệt cho 
những người từng có án liên quan đến ma tuý, dù chỉ là án tiểu hình 
(misdemeanor).  Ngoài các giới hạn về quyền công dân, các giới hạn 
về các dịch vụ trợ giúp xã hội và nghề nghiệp cũng như thành kiến 
xã hội đã gây ra nhiều khó khăn cho những người có án hình sự 
trong việc tìm kiếm việc làm, kiếm tiền, hay tạo lập tài sản. Vì người 
da màu có tỷ lệ bị kết án về hình sự cao một cách bất cân xứng, các 
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chính sách về hình phạt vô hình đã gây ra nhiều thiệt hại nhiều hơn 
cho các cộng đồng da màu  so với các cộng đồng da trắng.    

Kết Luận 

Gần 200 năm sau khi chất dứt chế độ nô lệ (1865) và hơn nửa 
thế kỷ sau khi chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ trên giấy tờ 
(1965), kỳ thị chủng tộc trong hệ thống vẫn còn là một thực tế tại 
Hoa Kỳ. Các sự khác biệt giữa các nhóm chủng tộc về tài sản, nhà 
cửa, học vấn, việc làm, lương bổng và an toàn công lý là kết quả của 
một sự phối hợp phức tạp giữa kỳ thị chủng tộc công khai  trong quá 
khứ và các sự kỳ thị có nguồn ngốc sâu xa trong hệ thống xã hội.                   

Mặc dù không có chủ đích, kỳ thị chủng tộc trong hệ thống xảy 
ra khi các chính sách cũng như việc vận hành các định chế đã ăn sâu 
trong xã hội khiến một một số lớn thành viên của các nhóm chủng 
tộc không có cơ hộ tham gia các định chế quan trọng xã hội (major 
social institutions),  [78] hay khi các tổ chức trong xã hội thất bại 
trong việc cung cấp các quyền lợi và dịch vụ thiết yếu cho một thành 
phần xã hội vì lý do chủng tộc, văn hóa hay nguồn gốc quốc gia. 
[79]. Kỳ thị trong hệ thống cũng xảy ra khi xã hội thiếu các nỗ lực 
cần thiết để chống lại kỳ thị chủng tộc từ các tổ chức, tư nhân hay 
công quyền, và cá nhân.         

Vì kỳ thị chủng tộc trong hệ thống rất tinh tế và không công 
khai, xuất phát từ việc vận hành những lực lượng, các tổ chức được 
công nhận và có uy tín và được tôn trọng trong xã hội, hiện tượng 
này khó được nhận biết nên rất ít khi bị phê phán so với kỳ thị chủng 
tộc bởi cá nhân, vốn dễ nhận biết do nó công khai. [80]  Bởi vì kỳ 
thị trong hệ thống thường không được nhận biết nên không có những 
nỗ lực để xoá bỏ khiến chúng vẫn tồn tại, ngăn cản việc thực hiện lý 
tưởng công bằng xã hội mà đa số công chúng Hoa Kỳ cùng đồng ý. 
Tuy việc xoá bỏ kỳ thị trong hệ thống không hẳn dễ dàng vì nó đã 
ăn sâu vào cấu trúc cũng như cách vận hành xã hội trong nhiều thế 
hệ, một trong những điều kiện tiên quyết để thành công là việc công 
nhận thực tế kỳ thị chủng tộc trong hệ thống ở Hoa Kỳ hiện nay để 
từ đó tìm hiểu nguyên nhân và cách sửa đổi.  
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