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Thống Kê Dân Số và Đại Diện Chánh trị − Tái Phân Vùng bầu cử
Thống kê dân số được dùng để làm nền tảng cho vấn đề tái phân vùng để xác định con số người đại diện về
chánh trị cho cộng đồng. Dân chúng được tập hợp vào từng “vùng bầu cử” để tuyển cử những người đại
diện cho hội- đồng thành phố, thị-xã, cơ quan lập pháp của tiểu bang và liên bang. Hiến Pháp Hoa-Kỳ bắt
buộc mỗi “khu vực bầu cử” phài gồm có dân số phỏng độ tương đương với nhau. Ví dụ một thành phố
100.000 người, với 10 nghị viên hội đồng thành phố, thì mỗi khu do mỗi nghị viên hội đồng đại diện phải gồm
có dân số lối 10.000 người.
Tái phân vùng bầu cử được dựa vào thống kê dân số
Mỗi 10 năm làm thống kê lại để xác định sự biến đổi dân số. Vì dân chúng chuyển dời và cộng đồng tăng
hoặc giảm, cho nên ranh giới của mỗi khu được hoạch định lại căn cứ theo tài liệu thống kê dân số mới. Sự
việc này gọi là “tái phân vùng bầu cử”.
Tại sao tái phân vùng bầu cử quan trọng đối với người Mỹ gốc Á châu
Tái phân vùng bầu cử là một cơ hội cho cộng đồng người Mỹ gốc Á được hợp nhau để tăng gia ảnh hưởng
chính trị và đại diện. Tuy nhiên, tái phân vùng bầu cử cũng có thể phân chia hoặc “sắp xếp gian lận” vùng
người Mỹ gốc Á, do đó làm suy yếu sức mạnh đầu phiếu của cộng đồng.
Có nhiều cách tái phân vùng bầu cử cho người Mỹ gốc Á
Tư liệu thống kê dân số cho biết số người, chủng tộc và các đặc điểm khác của những người ở trong vùng
địa dư nào đó, như thành phố, quận, vùng hoặc khu phố. Sử dụng tư liệu này, khu vực bầu cử được hoạch
định theo nhóm người Mỹ gốc Á với cùng chung lợi-lộc để họ có thể bầu ứng cử viên theo ý thích của họ.
Tiếp theo, Người ta có thể hoạch định ra những khu vực bầu cử, nếu thống kê cho thấy cộng đồng người Mỹ
gốc Á đủ đông đúc về số lượng và mật độ cư trú.






“Khu vực cơ hội của người Á châu” − Khu
vực mà người Mỹ gốc Á chiếm đa-số (Ít nhứt
là 50% cử tri). Nơi đây, người Mỹ gốc Á sẽ
có thể định đoạt người đại diện cho khu vực.
“Khu vực ảnh-hưởng của người Á châu”
− Khu vực mà người Mỹ gốc Á chiếm một tỷlệ khá lớn (có thể 20-30%) trong dân số khu
vực và có thể định đoạt kết quả của của
cuộc bầu cử trong nhiều ứng cử viên.
“Khu vực nhiều sắc dân” − Khu vực mà
người Mỹ gốc Á kết hợp với một nhóm thiểu
số khác có cùng chung lợi-lộc. Mặc dầu
người Mỹ gốc Á kém hơn nhóm đa số, các
nhóm thiểu số có thể kết hợp trở thành một
nhóm đa số. Cùng nhau, họ có thể bầu
người đại diện của vùng.

Các bước tiếp theo
Quỹ Hỗ Trợ Pháp Lý và Giáo Dục cho Người Mỹ Gốc Á Châu sẽ làm việc chung với các nhóm trong cộng
đồng trong việc tái phân vùng bầu cử để đảm bảo là người Mỹ gốc Á châu có được một cách đầy đủ và công
bình trong cơ hội bầu người đại diện mà mình muốn. Việc đếm chính xác và đầy đủ dân số Mỹ gốc Á trong kỳ
thống kê dân số là bước khởi đầu then chốt. Hãy tham gia trong kỳ thống kê dân số.
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
AALDEF ở địa chỉ mạng “votingrights@aaldef.org” hoặc 212-966-5932
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