
•	 Nạn	phân	biệt	đối	xử	đã	phổ	biến	đối	với	mọi	đối	tượng	trả	lời	đã	
tham	gia	vào	Khảo	Sát	Quốc	Gia	Về	Nạn	Phân	Biệt	Đối	Xử	Người	
Chuyển	Giới,	nhưng	sự	kết	hợp	giữa	thành	kiến	chống	lại	người	
chuyển	giới	và	các	hành	vi	phân	biệt	chủng	tộc	với	cơ	cấu	liên	
tục	và	giữa	các	cá	nhân	đặc	biệt	đang	gây	phương	hại	cho	người	
chuyển	giới	API	và	những	người	có	màu	da	khác.

•	 Người	chuyển	giới	API	và	không	theo	đúng	giới	tính	thường	
sống	trong	tình	trạng	vô	cùng	nghèo	khó	với	18%	cho	biết	rằng	
thu	nhập	hộ	gia	đình	thấp	hơn	10.000	USD/năm.	Số	liệu	này	cao	
hơn	so	với	tỷ	lệ	dành	cho	người	chuyển	giới	thuộc	mọi	chủng	tộc	
(15%)	và	cao	gấp	6	lần	tỷ	lệ	dân	số	API	chung	(3%).	Số	liệu	này	
cao	hơn	gấp	hơn	4	lần	tỷ	lệ	tổng	dân	số	của	Mỹ	(4%).ii	

•	 Số	người	chuyển	giới	và	không	theo	đúng	giới	tính	API	bị	nhiễm	
HIV	chiếm	tỷ	lệ	rất	cao;	gần	5%	được	báo	cáo	là	bị	dương	tính	
với	HIV	và	thêm	10,48%	thừa	nhận	họ	không	rõ	về	tình	trạng	của	
mình.	Số	liệu	này	so	sánh	với	tỷ	lệ	2,64%	những	người	chuyển	giới	
và	người	không	theo	đúng	giới	tính	thuộc	mọi	chủng	tộc,	0,01%	
dân	số	API	chung	và	0,60%	tổng	dân	số	của	Mỹ.iii	

•	 Bốn	mươi	bốn	phần	trăm	(44%)	người	chuyển	giới	và	không	theo	
đúng	giới	tính	API	đã	có	được	sự	chấp	nhận	quan	trọng	từ	gia	
đình.	Các	đối	tượng	khảo	sát	được	gia	đình	chấp	nhận	ít	có	nguy	
cơ	bị	phân	biệt	đối	xử	hơn	nhiều.

•	 Hơn	một	nửa	(56%)	đối	tượng	tham	gia	khảo	sát	API	được	báo	
cáo	là	đã	tìm	cách	tự	tử,	so	với	41%	của	mọi	đối	tượng	tham	gia	
nghiên	cứu	và	1,6%	tổng	dân	số	của	Mỹ.iv	

Bất Công Ở Khắp Mọi Nơi
Góc	nhìn	toàn	cảnh	về	các	đối	tượng	khảo	sát	người	mỹ	gốc	á,	người	nam	á,	người	đông	
nam	á	và	cư	dân	quần	đảo	thái	bình	dương	trong	cuộc	khảo	sát	quốc	gia	về	nạn	phân	biệt	
đối	xử	với	người	chuyển	giới

Phát Hiện Quan Trọng

Năm	2008,	Trung	Tâm	Quốc	Gia	Vì	Sự	Bình	Đẳng	Của	Người	
Chuyển	Giới	(NCTE)	và	Lực	Lượng	Đặc	Nhiệm	Quốc	Gia	Về	

Người	Đồng	Tính	Nam	Và	Nữ	đã	tiến	hành	nghiên	cứu	trên	phạm	
vi	toàn	quốc	về	nạn	phân	biệt	đối	xử	chống	người	chuyển	giới	tại	
Mỹ.	Trong	khoảng	thời	gian	sáu	tháng,	6.456	người	chuyển	giới	
và	người	không	theo	đúng	giới	tính	của	mình	đã	trả	lời	cuộc	khảo	
sát	gồm	bảy	mươi	câu	hỏi,	báo	cáo	về	những	trải	nghiệm	của	họ	
về	nạn	phân	biệt	đối	xử	và	lạm	dụng	tại	nhà,	ở	trường,	trong	lĩnh	
vực	công	cộng	và	tại	nơi	làm	việc,	cũng	như	với	các	chủ	nhà,	bác	
sĩ	và	công	chức,	kể	cả	thẩm	phán	và	cảnh	sát.	Kết	quả	khảo	sát	tiết	
lộ	rằng	người	chuyển	giới	và	người	không	theo	đúng	giới	tính	của	
mình	phải	đương	đầu	với	nạn	phân	biệt	đối	xử	phổ	biến	trong	hầu	
hết	mọi	khía	cạnh	đời	sống	của	họ.		

Một	trong	những	phát	hiện	quan	trọng	nhất	của	nghiên	cứu	này	là	sự	
kết	hợp	giữa	thành	kiến	chống	lại	người	chuyển	giới	với	chủ	nghĩa	
phân	biệt	chủng	tộc	có	tính	hệ	thống	và	giữa	các	cá	nhân,	nghĩa	là	
người	da	màu	chuyển	giới	và	người	da	màu	không	theo	đúng	giới	
tính	của	mình,	bao	gồm	người	Mỹ	gốc	Á,	người	Nam	Á,	người	Đông	
Nam	Á	và	Cư	dân	Quần	đảo	Thái	Bình	Dương	[API],	phải	chịu	đựng	
sự	phân	biệt	đối	xử	ở	mức	đặc	biệt	nghiêm	trọng.	Đáp	lại,	Tổ	Chức	
Liên	Minh	Quốc	Gia	Người	Đồng	Tính	Châu	Á	Thái	Bình	Dương	
[NQAPIA]	đã	liên	kết	với	Trung	Tâm	Quốc	Gia	Vì	Sự	Bình	Đẳng	Của	
Người	Chuyển	Giới	[NCTE]	và	Lực	Lượng	Đặc	Nhiệm	Quốc	Gia	Về	
Người	Đồng	Tính	Nam	Và	Nữ	cung	cấp	báo	cáo	về	nạn	phân	biệt	đối	
xử	với	người	chuyển	giới	và	không	theo	đúng	giới	tính	API.	

Thông	tin	trong	báo	cáo	này	dựa	trên	trải	nghiệm	của	212	đối	
tượng	khảo	sát	tự	mô	tả	mình	trong	cuộc	khảo	sát	chỉ	là	Người	
Châu	Á	hoặc	Cư	dân	Quần	đảo	Thái	Bình	Dương	hoặc	là	Người	
Châu	Á	hoặc	Cư	dân	Quần	đảo	Thái	Bình	Dương	và	đa	sắc	tộc.i		
Trong	số	các	đối	tượng	API	tham	gia	khảo	sát	có	84%	là	công	dân	
Mỹ	và	16%	không	có	quyền	công	dân.	Số	người	bản	thân	không	
có	quyền	công	dân	có	hoặc	không	có	giấy	tờ	là	không	đủ	lớn	để	
tiến	hành	cuộc	phân	tích	riêng	lẻ.	Tuy	nhiên,	trong	báo	cáo	NTDS	
hoàn	chỉnh,	số	người	nhập	cư	không	có	giấy	tờ	cho	thấy	mức	độ	
phân	biệt	đối	xử	thậm	chí	cao	hơn	và	chúng	tôi	hy	vọng	những	đối	
tượng	tham	gia	khảo	sát	API	cũng	sẽ	đưa	ra	mô	hình	tương	tự.

Cụm	từ	“vì	thành	kiến”	được	sử	dụng	trong	báo	cáo	này	đề	cập	đến	
các	câu	hỏi	khảo	sát	liên	quan	đến	những	trải	nghiệm	của	đối	tượng	
tham	gia	khảo	sát	về	thành	kiến	chống	lại	người	chuyển	giới,	nhưng	
kết	quả	cũng	chỉ	ra	các	mối	tương	tác	phức	tạp	về	thành	kiến	đó	
thông	qua	chủng	tộc,	tình	trạng	kinh	tế-xã	hội	và	khả	năng	ngôn	ngữ.
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Những	đối	tượng	khảo	sát	API	đã	học	từ	lớp	mẫu	
giáo	cho	đến	lớp	12	và	bộc	lộ	đặc	tính	chuyển	giới	
hoặc	không	theo	đúng	giới	tính	cho	biết	tỷ	lệ	đáng	
báo	động	về	tình	trạng	quấy	rối	(65%),	hành	hung	
(39%)	và	cưỡng	bức	(19%)	tại	trường	học;	sự	quấy	rối	

Người	chuyển	giới	và	không	theo	đúng	giới	tính	API	
đã	gặp	phải	nhiều	tình	huống	phân	biệt	đối	xử	liên	
quan	trực	tiếp	đến	nhà	ở;	21%	được	báo	cáo	là	đã	bị	
từ	chối	không	cho	thuê/mua	nhà	hoặc	căn	hộ	vì	bị	
thành	kiến,	và	7%	được	báo	cáo	là	bị	đuổi	khỏi	nhà	vì	
bị	thành	kiến.

	Những	đối	tượng	tham	gia	khảo	sát	API	ít	có	khả	
năng	sở	hữu	nhà	riêng	hơn	so	với	tổng	dân	số	với	tỷ	
lệ	18%.	Số	liệu	này	so	sánh	với	32%	người	chuyển	giới	
thuộc	mọi	chủng	tộc	trong	nghiên	cứu	này	và	67%	
tổng	dân	số	của	Mỹ.vi

Cũng	nhằm	mục	đích	so	sánh,	Bộ	Phát	Triển	Nhà	Ở	
Và	Đô	Thị	Mỹ	báo	cáo	rằng	tỷ	lệ	“việc	sở	hữu	nhà	của	
cộng	đồng	thiểu	số”	trên	toàn	quốc	là	49,7%.vii

Mười	bốn	phần	trăm	(14%)	đối	tượng	tham	gia	khảo	
sát	API	đươc	báo	cáo	là	gặp	phải	tình	trạng	vô	gia	cư	
vào	một	thời	điểm	nào	đó	trong	đời,	hầu	như	gấp	hai	
lần	tỷ	lệ	tổng	dân	số	của	Mỹ	(7,4%).vii

Người	chuyển	giới	và	không	theo	đúng	giới	tính	API	
có	tỷ	lệ	thất	nghiệp	rất	cao	ở	mức	12%.	Số	liệu	này	cao	
tỷ	lệ	của	tổng	dân	số	của	Mỹ	(7%)	tại	thời	điểm	thực	
hiện	khảo	sát.v	

Hai	mươi	mốt	phần	trăm	(21%)	đối	tượng	tham	gia	
khảo	sát	API	đã	mất	việc	vì	bị	thành	kiến	và	41%	bị	từ	
chối	việc	làm	vì	đặc	tính	chuyển	giới	và	không	theo	
đúng	giới	tính	của	họ.	

Bốn	mươi	chín	phần	trăm	(49%)	đối	tượng	tham	gia	
khảo	sát	API	đã	từng	bị	quấy	rối,	8%	bị	hành	hung	và	
10%	bị	cưỡng	dâm	tại	nơi	làm	việc.

Hai	mươi	ba	phần	trăm	(23%)	đối	tượng	tham	gia	
khảo	sát	API	được	báo	cáo	là	đã	bị	ép	buộc	tham	gia	

vào	hoạt	động	kinh	tế	ngầm	vì	thu	nhập,	kể	cả	hoạt	
động	mãi	dâm	và	bán	ma	túy.

Giáo dục

Phân biệt đối xử ở nơi làm việc

Phân	biệt	đối	xử	về	nhà	ở	và	tình	trạng	vô	gia	cư

nghiêm	trọng	đến	mức	khiến	cho	11%	đối	tượng	phải	
bỏ	học.	Sáu	phần	trăm	(6%)	bị	đuổi	học	vì	thành	kiến.	

Những	đối	tượng	khảo	sát	bị	quấy	rối	và	lạm	dụng	bởi	
giáo	viên	trong	môi	trường	từ	lớp	mẫu	giáo	cho	đến	
lớp	12,	cho	thấy	có	tình	trạng	sức	khỏe	và	các	hậu	quả	
khác	tồi	tệ	hơn	rất	nhiều	so	với	các	đối	tượng	không	
bị	lạm	dụng.	Việc	quấy	rối	và	lạm	dụng	giữa	bạn	bè	
đồng	trang	lứa	cũng	đã	gây	ra	những	hậu	quả	vô	cùng	
nguy	hiểm.	

Sự Ngược Đãi tại Nơi Làm Việc
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65% đối tượng khảo sát API đang đi học và 
bộc lộ đặc tính chuyển giới hoặc không theo 

đúng giới tính đối mặt với nạn quấy rối.

21% người chuyển giới và không theo đúng 
giới tính API cho biết đang bị từ chối không cho 

thuê/mua nhà hoặc căn hộ vì bị thành kiến.  



Hậu	quả	sức	khỏe	của	những	người	chuyển	giới	và	
không	theo	đúng	giới	tính	API	cho	thấy	tác	động	
khủng	khiếp	của	tình	trạng	bị	cô	lập	về	kinh	tế	-	xã	
hội,	bao	gồm	tỷ	lệ	dương	tính	HIV,	hút	thuốc,	sử	
dụng	chất	có	cồn	và	ma	túy	cũng	như	nỗ	lực	tự	tử	
cao	hơn	so	với	tổng	dân	số.	

Mười	tám	phần	trăm	(18%)	đối	tượng	tham	gia	khảo	
sát	được	báo	cáo	là	bị	từ	chối	chăm	sóc	y	tế	vì	bị	
thành	kiến.	

Bốn	mươi	bảy	phần	trăm	(47%)	đối	tượng	tham	gia	
khảo	sát	được	báo	cáo	là	trì	hoãn	việc	chăm	sóc	sức	
khỏe	khi	họ	bị	bệnh	hoặc	bị	thương	do	sợ	phân	biệt	
đối	xử.

Bốn	mươi	ba	phần	trăm	(43%)	đối	tượng	tham	gia	
khảo	sát	API	được	báo	cáo	là	đã	tìm	cách	tự	tử,	so	
với	tỷ	lệ	41%	của	tất	cả	các	đối	tượng	tham	gia	khảo	
sát	và	1,6%	tính	theo	tổng	dân	số	của	Mỹ.ix

Số	người	chuyển	giới	và	không	theo	đúng	giới	tính	
API	bị	nhiễm	HIV	chiếm	tỷ	lệ	rất	cao;	có	4,76%	cho	
biết	họ	đang	dương	tính	với	HIV	và	thêm	10,48%	
thừa	nhận	họ	không	rõ	về	tình	trạng	của	mình.	
Số	liệu	này	được	so	sánh	với	tỷ	lệ	2,64%	bị	dương	
tính	HIV	của	đối	tượng	tham	gia	khảo	sát	là	người	
chuyển	giới	thuộc	mọi	chủng	tộc,	0,01%	tính	theo	
tổng	số	dân	API	và	0,60%	tính	theo	tổng	dân	số	Mỹ.x	

Bốn	mươi	bốn	phần	trăm	(44%)	người	chuyển	giới	
và	không	theo	đúng	giới	tính	API	được	báo	cáo	là	
có	được	sự	chấp	nhận	quan	trọng	từ	gia	đình.	Các	
đối	tượng	khảo	sát	được	gia	đình	chấp	nhận	ít	có	
nguy	cơ	bị	phân	biệt	đối	xử	hơn	nhiều.

Đối	tượng	tham	gia	khảo	sát	API	được	gia	đình	
chấp	nhận	đã	tìm	cách	tự	tử	chiếm	tỷ	lệ	17%	so	với	
35%	của	nhóm	không	được	chấp	nhận.

Đối	tượng	tham	gia	khảo	sát	API	được	gia	đình	
chấp	nhận	đã	trải	qua	tình	trạng	vô	gia	cư	chiếm	tỷ	
lệ	9%	so	với	20%	của	nhóm	không	được	chấp	nhận.

Đối	tượng	tham	gia	khảo	sát	API	được	gia	đình	
chấp	nhận	bị	dương	tính	với	HIV	chiếm	tỷ	lệ	2,78%	
so	với	6,38%	của	nhóm	không	được	chấp	nhận.

Chăm	sóc	y	tế

Đời	sống	gia	đình

Chấp Nhận Từ Gia Đình

Tự tử Tình trạng vô gia cư HIV
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Người	chuyển	giới	và	không	theo	đúng	giới	tính	API	
ít	có	khả	năng	tiếp	cận	dịch	vụ	tư	vấn	và	chăm	sóc	
sức	khỏe	tinh	thần	hơn.	Một	cách	không	chính	thức,	
chúng	tôi	biết	điều	này	thường	do	rào	cản	ngôn	ngữ	
và	văn	hóa,	vốn	là	những	vấn	đề	đã	để	lại	hậu	quả	
cho	người	chuyển	giới	API	mong	muốn	tìm	kiếm	các	
hình	thức	chăm	sóc	y	tế	khác	có	liên	quan	đến	quá	
trình	chuyển	giới	theo	sự	tư	vấn	trước.	

Bị từ chối

Được chấp nhận

2.78%
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Vài	số	liệu	trong	báo	cáo	này	hơi	khác	so	với	số	liệu	trong	các	báo	cáo	khác	dựa	trên	dữ	liệu	NTDS	vì	nhìn	
chung	các	báo	cáo	đó	tách	rời	các	đối	tượng	chỉ	là	người	API	khỏi	các	đối	tượng	là	người	API	đa	sắc	tộc.	
Đối	tượng	là	người	API	đa	sắc	tộc	được	bao	gồm	trong	nhóm	đa	sắc	tộc	nói	chung.	Tuy	vậy,	trong	báo	cáo	
này,	đối	tượng	chỉ	là	người	API	và	đối	tượng	là	người	API	đa	sắc	tộc	được	gộp	chung	với	nhau.
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Nghiên	Cứu	Quốc	Gia	Về	Phân	Biệt	Đối	Xử	Với	Người	Chuyển	
Giới	được	triển	khai	và	hoàn	thành	bởi	Lực	Lượng	Đặc	Nhiệm	
Quốc	Gia	Về	Người	Đồng	Tính	Nam	Và	Nữ	và	Trung	Tâm	Quốc	
Gia	Vì	Sự	Bình	Đẳng	Của	Người	Chuyển	Giới.	Đường	dẫn	đến	
công	cụ	khảo	sát	NTDS		trực	tuyến	được	phân	phối	thông	qua	
một	mạng	lưới	hơn	900	tổ	chức	vận	động	tuyên	truyền	và	cung	
cấp	dịch	vụ	cho	người	chuyển	giới	và	do	chính	người	chuyển	
giới	tổ	chức,	các	nhóm	hỗ	trợ,	các	diễn	đàn	và	mạng	xã	hội	trực	
tuyến.	Gần	2.000	tài	liệu	nghiên	cứu	được	phát	cho	cộng	đồng	
người	chuyển	giới	và	người	không	theo	đúng	giới	tính	khó	tiếp	
cận.	Tổng	cộng	6.456	bảng	câu	hỏi	đã	hoàn	thành	được	tập	hợp	
trong	bộ	dữ	liệu	cuối	cùng,	212	bảng	trong	số	đó	là	của	người	
API	kể	cả	người	đa	sắc	tộc.

Khảo	sát	NTDS	được	thực	hiện	bằng	2	ngôn	ngữ	là	tiếng	Anh	
và	tiếng	Tây	Ban	Nha.	Tuy	nhiên,	gần	80%	người	Mỹ	gốc	API	

không	nói	tiếng	Anh	ở	nhà	và	36%	tự	nhận	là	nói	tiếng	Anh	kém	
hơn	mức	“rất	tốt”xi.	Thật	không	may	rằng	điều	này	đưa	đến	kết	
quả	là,	phần	lớn	người	dân	API	khó	có	thể	hiểu	được	bảng	khảo	
sát	NTDS.	Vấn	đề	này	không	chỉ	bóp	méo	các	phát	hiện	được	
trình	bày	trong	tài	liệu	này	mà	còn	nhấn	mạnh	nhu	cầu	cần	xây	
dựng	các	công	cụ	khảo	sát	tốt	hơn,	dễ	dàng	tiếp	cận	hơn	trong	
các	nghiên	cứu	tương	lai.	Ngoài	ra,	mặc	dù	chúng	tôi	tự	hào	có	
đủ	đối	tượng	khảo	sát	API	để	việc	phân	tích	dữ	liệu	có	ý	nghĩa,	
tuy	nhiên,	sẽ	tìm	hiểu	được	nhiều	hơn	về	những	nét	đặc	trưng	
trong	trải	nghiệm	của	các	cộng	đồng	riêng	lẻ	nếu	bộ	dữ	liệu	của	
chúng	tôi	lớn	hơn	và	chúng	tôi	có	thể	phân	chia	theo	sắc	tộc,	từ	
đó	thấy	được	mức	độ	phân	biệt	chủng	tộc	của	các	nhóm	thuộc	
nhiều	cộng	đồng	người	Mỹ	gốc	Á,	người	Nam	Á,	người	Đông	
Nam	Á	và	Cư	dân	Quần	đảo	Thái	Bình	Dương	khác	nhau.	

xi.

Để xem báo cáo đầy đủ và những khuyến nghị chi tiết, vui lòng truy cập vào trang web của chúng tôi tại 
www.TheTaskForce.org or www.TransEquality.org (xem: http://www.thetaskforce.org/reports_and_research/

ntds hoặc http://transequality.org/Resources/index.html)
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