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Ngày 13/12/2014, tại các thành phố lớn, như Washington, New York hay Boston, hàng chục 

ngàn người xuống đường phản đối các hành vi thô bạo của cảnh sát Mỹ nhắm vào cộng đồng 

người da đen. Cuộc tuần hành vì công lý đã thành công. Nhưng chiến dịch « Ngày uất hận » liệu 

có làm thay đổi lối hành xử của cảnh sát Hoa Kỳ với các cộng đồng người da màu hay không ? 

 
Thông tín viên đài RFI, Jean-Louis Pourtet, từ Washington tìm cách trả lời : 

 
« Cuộc tuần hành vì công lý hôm qua 13/12/2014 gây ấn tượng. Chỉ riêng tại thủ đô Washington 

đã có khoảng 30.000 người tham gia và có thể là còn đông hơn thế nữa. Sự hiện diện đông đảo 

nói trên đã vượt ngoài hy vọng của ban tổ chức. Thêm vào đó, sự đa dạng của các thành phần 

tham dự lại càng là một dấu hiệu đáng khích lệ khi mà cả người da trắng, người nói tiếng Tây 

Ban Nha, cộng đồng người châu Á, ở mọi lớp tuổi đều đã xuống đường, cùng với người da đen, 

đòi được đối xử công bằng, đòi chấm dứt nạn kỳ kỳ chủng tộc và chấm dứt nạn bị cảnh sát phân 

biệt đối xử. 

 
Người biểu tình hôm qua ngoài ra còn đòi mở các cuộc điều tra đặc biệt về những vụ án mạng, 

như thảm kịch đã xảy ra ở Ferguson hay New York vừa qua. 

 
Ngoài cuộc tuần hành ở Washington, nhiều thành phố khác như San Francisco ở California, 

New York hay Houston-Texas và Boston cũng đã có những cuộc xuống đường vì công lý. 

 
Cả nước Mỹ phẫn nộ trước các hành vi của cảnh sát Hoa Kỳ đối với các cộng đồng thiểu số. Thế 

nhưng liệu điều này có đem lại những thay đổi thực sự hay không ? Một dân biểu Mỹ có mặt 

trong đoàn biểu tình hôm qua cam kết là Quốc hội sẽ phải hành động. 

 
Thế nhưng kể từ đầu tháng Giêng năm tới, đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Quốc hội lưỡng viện. Ít 

có khả năng nước Mỹ nhanh chóng thông qua những biện pháp cải tổ quan trọng trong lĩnh vực 

này. Đó là chưa kể vào dịp Lễ, Tết cuối năm, phong trào xuống đường có khả năng bị hụt hơi, 

khi mà người Mỹ quan tâm cho việc sửa soạn các bữa tiệc cuối năm nhiều hơn là những vấn đề 

xã hội ». 



Mỹ : Giới thể thao và nghệ sĩ dấn thân chống 

cảnh sát bạo hành 
 
Mai Vân, RFI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phong trào biểu tình chống nạn bạo hành cảnh sát tiếp tục lan rộng ra nhiều giới trong xã hội Mỹ.REUTERS/Noah 

Berger 

 
Phong trào phản đối các hành vi bạo lực của cảnh sát Mỹ sau hai trường hợp chết người - 

Michael Brown ở Ferguson và Eric Garner ở New York - không còn giới hạn trong các cuộc 

xuống đường phản đối. Nhiều nhân vật nổi tiếng, đặc biệt trong giới thể thao, đã sử dụng tên tuổi 

của mình để lên tiếng tố cáo mạnh mẽ. 

 
Thông tín viên RFI, Karim Lebhour tường thuật từ New York: 

 
Từ vài ngày nay ở Mỹ không có một trận đấu bóng đá Mỹ hay bóng rổ nào mà trong đó các vận 

động viên không mặc một cái áo màu đen, bên trên có ghi những lời nói cuối cùng của Eric 

Garner : « I can’t breathe » (Tôi không thở được). 

 
Chính ngôi sao bóng rổ Lebron James đã tung ra phong trào vào hôm thứ Ba 09/12 ở Brooklyn 

trước cặp vợ chồng Hoàng tử Anh Quốc William và Kate. Một hôm sau, toàn bộ đội bóng rổ Los 

Angeles Lakers đã noi theo. 

 
Kobe Bryant, vận động viên của Lakers giải thích : "Mọi người đều đứng lên để bảo vệ quyền 

của mình và xem xét lại hệ thống tư pháp... và để nêu lên câu hỏi : "Đâu là ngưỡng cho một 

nhân viên cảnh sát quyền giết người ?" 



Các liên đoàn bóng đá Mỹ và bóng rổ không tán thành hành động dấn thân kể trên của các vận 

động viên, nhưng đã không đưa ra biện pháp kỷ luật nào. 

 
Nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong giới nghệ sĩ cũng tham gia phong trào : Ca sĩ Jay-Z vào 

hôm qua, thứ Tư, đã đến gặp Thống đốc New York để yêu cầu cải tổ... 

 
Các diễn viên điện ảnh, các ca sĩ đã quyên góp và gởi hàng xe tải thực phẩm đến ủng hộ những 

người biểu tình, hầu như tối nào cũng tập hợp trên đường phố. 

 
Phong trào xuống đường sẽ lên đến đỉnh cao vào thứ Bảy tới đây với hàng chục ngàn người dự 

kiến tập trung tại New York, và một cuộc tuần hành chống hành vi bạo lực của cảnh sát được tổ 

chức ở Washington." 
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WASHINGTON (AP) - Ông có thể đang là tổng thống của nước Mỹ, nhưng Tổng Thống 

Barack Obama nói rằng vì là người đàn ông da đen nên đã từng bị tưởng lầm là người phục 

vụ. 

“Không một người đàn ông da đen nào bằng tuổi tôi, những người cũng có nghề nghiệp chuyên 

môn, từng ra khỏi một nhà hàng và đứng đợi xe của mình, mà không bị một thực khách nào đó đưa 

chìa khóa xe cho họ,” ông Obama nói với tạp chí People trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 

Thứ Tư. Và, đây là điều từng xảy ra cho cá nhân ông, ông Obama nói. 

 

 
Hiện đang là tổng thống của nước Mỹ, nhưng ông Obama 

trước đó từng bị tưởng lầm là người phục vụ. (Hình: Getty 

Images) 



Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama cũng nói rằng chồng bà từng bị tưởng lầm là người hầu trong 

một dạ tiệc sang trọng và bị yêu cầu đi lấy tách cà phê. 

Bà nói rằng ngay cả khi bà đến tiệm bán lẻ Target khi trở thành đệ nhất phu nhân, một người đi 

mua hàng trong tiệm cũng nói bà lấy cho món hàng để trên kệ. 

“Tôi nghĩ người ta quên rằng chúng tôi đã sống sáu năm nay trong Tòa Bạch Ốc,” bà nói. “Trước 

đó, Barack Obama là một người đàn ông da đen sống nhiều năm ở khu South Side tại thành phố 

Chicago, và thường khó đón được xe tắc xi ở ngoài đường.” 

Hai vợ chồng ông bà Obama nói về các kinh nghiệm của họ liên quan đến tình trạng kỳ thị chủng 

tộc trong lúc có các cuộc biểu tình phản đối trên khắp nước Mỹ về cái chết của Michael Brown ở 

Ferguson, tiểu bang Missouri, và Eric Garner ở State Island, New York. 

Tổng Thống Obama nói rằng mối quan hệ chủng tộc ở Mỹ đang tốt đẹp hơn, nhưng vẫn còn cần 

nhiều cải thiện. 

“Những khó chịu nhỏ mà chúng tôi đang gặp phải, thực sự chẳng là gì so với những gì mà thế hệ 

trước phải trải nghiệm,” ông Obama nói.  

Tuy nhiên, ông cũng than phiền là việc ông “bị tưởng lầm là người phục vụ tại một bữa tiệc sang 

trọng” không trầm trọng bằng việc “con trai tôi bị tưởng lầm là kẻ cướp và bị còng tay hay những 

điều gì tệ hại hơn nữa, nếu đi ra đường và mặc quần áo theo phong cách của bọn trẻ thời nay,” ông 

Obama so sánh. (V.Giang)  

 


