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Theo  cuộc  thăm  dò  của  Lake  Research  Partners,  người  Mỹ  gốc  Á  có  xu  hướng  ủng  hộ  đảng  Dân
chủ,  ủng  hộ  Obama  nhiều  hơn  ông  Mitt  Romney.
LIÊN   QU A N
Bầu  cử  Tổng  thống  Mỹ
diễn  ra  như  thế  nào?
Những  điều  lạ  lùng  về
bầu  cử  Mỹ
Hé  lộ  ứng  viên  gốc
Việt  tiềm  năng  trong
bầu  cử  Mỹ

Bầu   cử   Tổng   thống   Mỹ   diễn   ra   như
thế  nào?

Đ ỌC   N H IỀU   N H Ấ T

Obama  -  Romney  trở  lại  ‘đường  đua  khốc  liệt’
Obama  lợi  thế  hơn  Romney  sau  siêu  bão
Đòn  độc  trong  bầu  cử  Tổng  thống  Mỹ  
Obama  vào  sòng  bạc  tranh  cử

10  người  'phất  lên'  nhờ
phát  minh  vô  tình
Cận  vệ  tổng  thống  Mỹ
dùng  súng  gì?
Ảnh  hiếm  về  các  nàng
geisha  đẹp  như  hoa  của
Nhật  Bản
Nga  thử  nghiệm  súng  tiểu
liên  AK  'sát  thủ'  đời  mới
Tàu  sân  bay  Mỹ  sắp  thành
đống  sắt  vụn

TG  -  KHÁM  PHÁ
Ứng  viên  đảng  Cộng  hòa  Mitt  Romney  (trái)  và  đương  kim  Tổng  thống  Obama.

Trước  đây,  người  Mỹ  gốc  Á  bị  gọi  là  “cộng  đồng  bị  lãng  quên”  nhưng  giờ  đây
mọi  thứ  đã  khác  nhiều.  Người  Mỹ  gốc  Á  đóng  vai  trò  quan  trọng  trong  cuộc
bầu  cử  tổng   thống   Mỹ    đang   tới   gần.   Có   xu   hướng   ủng   hộ   đảng   Dân   chủ
nhưng  gần  ¼  trong  số  họ  vẫn  còn  lưỡng  lự,  chưa  biết  chọn  ai  làm  tổng  thống
nước  Mỹ  trong  nhiệm  kỳ  tới.  Số  người  Mỹ  gốc  Á  đang  vào  khoảng  18  triệu
người,  chiếm  6%  dân  số  của  cả  nước  Mỹ  và  còn  số  này  đang  tăng  lên  mạnh
hơn  các  nhóm  khác.
Theo  nghiên  cứu  của  Pew  Research  Center  hồi  tháng  6  năm  nay,  năm  2010,
người  Mỹ  đến  từ  châu  Á  đã  vượt  trội  hơn  hẳn  người  Mỹ  gốc  Latinh,  xét  ở  khía
cạnh  nhập  cư  hợp  pháp.  Cụ  thể,  người  Mỹ  gốc  Á  là  430.000  (chiếm  36%  tổng
số  người  nhập  cư  trong  năm),  trong  khi  đó,  người  Mỹ  gốc  Latinh  là  370.000
người  (31%).  Xét  về  nguồn  gốc,  4/5  người  gốc  Mỹ  gốc  Á  đến  từ  6  quốc  gia:
Trung  Quốc,  Ấn  Độ,  Nhật,  Philippines,  Hàn  Quốc,  Việt  Nam.
Theo   ông   Paul   Taylor,   người   đồng   tổ   chức   nghiên   cứu   của   Pew   Research
Center,  về  chính  trị,  người  Mỹ  gốc  Á  thích  George  H.W.  Bush  và  Bob  Dole
hơn   Bill   Clinton   trong   cuộc   bầu   cử   năm   1992   và   1996   nhưng   dần   dần   lại
nghiêng  về  phía  đảng  Dân  chủ  và  bỏ  phiếu  cho  ứng  viên  đảng  này.  Ban  đầu
người  Mỹ  gốc  Á  thường  ủng  hộ  đảng  Cộng  hòa  nhiều  hơn  vì  đường  lối  của
đảng   này   phù   hợp   với   họ,   nhưng   sau   đó   sự   ủng   hộ   này   yếu   dần   đi.   So   với
người  Mỹ  gốc  Á  khác,  người  Mỹ  gốc  Việt  thiên  về  đảng  Cộng  hòa,  trong  khi
đó,  người  gốc  Philippines,  Nhật,  Ấn  Độ  lại  thiên  về  Đảng  Dân  chủ.  

Trai,   gái   ế   Trung   Quốc   đua   nhau   'đốt
cháy  giai  đoạn'
Ảnh  hiếm  về  các  nàng  geisha  đẹp  như  hoa
của  Nhật  Bản
Những  'quái  vật'  đáng  sợ  nhất  trong  vũ  trụ
Cảnh  sát  Ai  Cập  bị  sa  thải  vì…  để  râu
Giải  mã  bí  ẩn  khoảng  tối  mặt  trăng
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Một   khảo   sát   khác   của   National   Asian   American   Survey   (NAAS)   cho   thấy,
43%  người  Mỹ  gốc  Á  ủng  hộ  ông  Obama,  trong  khi  con  số  này  dành  cho  ông
Mitt  Romney   là  24%.  Cuộc  khảo  sát  này  phỏng  vấn  3.034  người  Mỹ  gốc  Á
trưởng  thành  hồi  tháng  9  vừa  rồi.
Nhìn   chung   trong   bầu   cử,   bất   kỳ   nhóm   nào   cũng   được   coi   là   quan   trọng.
Người  Mỹ  gốc  Á  đông  đảo,  số  cử  tri  lưỡng  lự  vẫn  còn  nhiều  nên  ứng  viên  nào
nhận  được  sự  ủng  hộ  của  nhóm  này  cũng  là  một  lợi  thế  trong  cuộc  chạy  đua
vào  Nhà  Trắng .
Tuy  nhiên,  chính  sách  giảm  thuế  có  lợi  cho  người  giàu,  cắt  giảm  chi  tiêu  công
không  có  lợi  cho  những  người  có  thu  nhập  thấp  của  đảng  Cộng  hòa  sẽ  là  điều

Uống   thuốc   mạnh,   thiếu   nữ   mọc   đầy
râu,  lông

mà  cử  tri  gốc  châu  Á  quan  tâm  và  lo  ngại.  Điều  này  có  thể  đẩy  họ  nghiêng  về
phía  đảng  Dân  chủ  của  ông  Obama   nhiều  hơn.  
ĐỖ  QUYÊN

Theo  Infonet
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Công  viên  'Angry  Birds'  đầu  tiên  tại  châu  Á
Cậu  bé  có  25  ngón  chân  tay
Video  nha  sĩ  và  bệnh  nhân  65  tuổi  tát  nhau  nảy
lửa
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TIN  TỨC  GẦN  ĐÂY
Lãnh  đạo  Trung  Quốc  ủng  hộ  khai  trừ  Bạc  Hy  Lai  khỏi  đảng
Phát  hiện  hài  cốt  ‘ma  cà  rồng’  bị  gai  đâm  xuyên  tim
Mỹ  dùng  người  nghèo  để  thử  nghiệm  vũ  khí  hóa  học
Bầu  cử  Tổng  thống  Mỹ  diễn  ra  như  thế  nào?
Tàu  hải  giám  Trung  Quốc  lại  đến  gần  Senkaku/  Điếu  Ngư
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10   khoảnh   khắc   tuyệt   vời   nhất   trong
lịch  sử  nước  Mỹ
Tàu  sân  bay  Mỹ  sắp  thành  đống  sắt  vụn
Những  vùng  đất  bí  ẩn  nhất  thế  giới  (kỳ  2)
Úc,  Philippines  tăng
cường  hợp  tác  quốc
phòng

Hàng  loạt  sĩ  quan  tàu
chiến  Mỹ  bị  cách  chức
vì  say  rượu

Phát  hiện  hài  cốt  ‘ma  cà
rồng’  bị  gai  đâm  xuyên
tim

Lãnh  đạo  Trung  Quốc
ủng  hộ  khai  trừ  Bạc  Hy
Lai  khỏi  đảng
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Xe  máy  Trung  Quốc  'đập
hộp'  bán  với  giá  sắt  vụn

Những  vùng  đất  bí  ẩn  nhất  thế  giới  (kỳ  1)
Những  mẫu  phi  cơ  kỳ  dị  nhất  hành  tinh  (phần
3)
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Ngân  hàng  ngày  càng
'ốm  yếu'

Chưa  có  chuyện  gom
vàng,  kê  khai  khống  trục
lợi

Giải  mã  ồn  ào  quanh
việc  chuyển  đổi  vàng
SJC

T HỂ  T HAO

Nhật  phát  triển  máy  bay  không  người
lái  đối  phó  Trung  Quốc

Sir  Alex  tuyên  bố  MU  có
thêm  penalty  ở  tuần  tới

Hai  đội  bóng  của  bầu
Kiên  loay  hoay  lo
chuyện  tiền

Ferrer  phá  hỏng  câu
chuyện  cổ  tích  của
Janowicz  tại  Paris
Masters

Bạn  gái  Ronaldo  chụp
ảnh  áo  cưới  bên  siêu  xe

Báo  cáo  mật  tiết  lộ  khả  năng  xung  đột  vũ  trang
Trung  -  Nhật
Trung  Quốc  'vượt  mặt'  Nga  về  chiến  đấu  cơ
tàng  hình
Tướng  không  quân  chết,  Thủ  đô  Syria  lần  đầu
bị  oanh  tạc
Những  tên  lửa  đạn  đạo  khủng  khiếp  nhất  thế
giới
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Xem   cuộc   diễn   tập   chống   khủng   bố
lớn  nhất  Việt  Nam
Tàu  hộ  vệ  tên  lửa  Australia  đến  thăm  Việt  Nam
Be-12  -Thủy  phi  cơ  săn  ngầm  đầu  tiên  của  VN
Bộ  đội  VN  giành  6  huy  chương  Taekwondo
quân  sự  thế  giới
Chuyện  ít  biết  về  tàu  tên  lửa  đầu  tiên  của  Việt
Nam

Xem  thêm

THÔNG  TIN  DOANH  NGHIỆP

Bí  quyết  làm  đẹp  từ  thiên  nhiên

Lộ  diện  'trai  đẹp'  Hồ  Ngọc  Hà

Lê  Hiếu  làm  'ấm  lòng'  khán  giả

'12  cá  tính'  phóng  phi  tiêu  chọn  bạn
chơi

Điện  thoại  siêu  bền,  chống  nước,
chống  va  đập,  pin  khỏe

Zing.vn   |  Thỏa  thuận  sử  dụng   |  Bảo  vệ  riêng  tư   |  Chính  sách  Quyền  SHTT   |  Đăng  quảng  cáo   |  Liên  hệ   |  
Copyright  ©  Zing,  Thư  điện  tử:  ZingNews@vng.com.vn
Đơn  vị  chủ  quản:  Công  ty  Cổ  phần  VNG.  Điện  thoại:  1900  561  558  -  Fax:  (84  8)3832  8425
Địa  chỉ:  Flemington  Tower,  182  Lê  Đại  Hành,  Phường  15,  Quận  11,  Thành  phố  Hồ  Chí  Minh
Giấy  phép  ICP  số:  41/GP-TTĐT.

Một  sản  phẩm  của  
Các  dịch  vụ  khác

