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người Mali, đấu tranh vì công bằng
xã hội trong đại dịch COVID-19
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Virus
bất bình đẳng
Hàn gắn một thế giới bị chia rẽ
hậu Corona bằng một nền kinh tế
công bằng và bền vững
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Đại dịch COVID-19 có nguy cơ khiến bất bình đẳng gia tăng cùng lúc ở hầu hết các quốc gia,
điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Virus Corona đã phơi bày và trầm trọng hóa tình trạng bất
bình đẳng về của cải, giới và chủng tộc. Hơn hai triệu người đã tử vong và hàng trăm triệu
người rơi vào cảnh đói nghèo trong khi nhiều cá nhân và tập đoàn giàu có nhất lại đang phát
triển thịnh vượng. Trị giá tài sản của các tỷ phú đã quay về mức như trước đại dịch chỉ trong
vòng chín tháng, trong khi quá trình phục hồi đối với những người nghèo nhất thế giới có thể
mất đến hơn một thập kỷ. Cuộc khủng hoảng đã phơi bày sự yếu kém tập thể và thực tế rằng
nền kinh tế bất bình đẳng sâu sắc của chúng ta không thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi
người. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy tầm quan trọng của các quyết sách của chính phủ trong
việc bảo vệ sức khỏe và sinh kế của người dân. Những chính sách cải cách từng được cho là
bất khả đã được triển khai để đối phó với đại dịch. Chúng ta có thể không quay trở lại được
trạng thái trước kia. Người dân và chính phủ các nước phải hành động khẩn trương để kiến tạo
một thế giới bình đẳng và bền vững hơn.
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LỜI NÓI ĐẦU
Các y tá và nhân viên y tế cộng đồng là trụ cột trong công việc chăm sóc
sức khỏe. Đối mặt với đại dịch toàn cầu làm rung chuyển cả thế giới,
chúng tôi đang phục vụ ở tuyến đầu và đặt mạng sống của chính mình vào
vòng nguy hiểm. Virus Corona cho ta thấy sức khỏe và hạnh phúc mới là
điều thật sự quan trọng. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng
của các chuyên gia y tế cùng những người lao động làm các công việc
thiết yếu khác, người bán hàng rong, giáo viên, tài xế xe buýt.
Các nhân viên y tế và những người lao động trong các dịch vụ thiết yếu
như chúng tôi còn có một điểm chung nữa: đều làm việc quá sức với mức
lương thấp, bị xem nhẹ và thường không được bảo vệ, ngay cả giữa một
đại dịch chết người. Phần lớn chúng tôi là phụ nữ, người da đen và da màu.
Nhiều người trong chúng tôi là dân nhập cư, những người đến từ các cộng
đồng thiểu số hoặc từ các nhóm bị lề hóa, nhưng vẫn phải đảm nhận trách
nhiệm vận hành và giữ cho hệ thống của chúng ta trụ vững.

FIKILE DIKOLOMELALENGENE, PHÓ CHỦ
TỊCH CÔNG ĐOÀN Y TÁ
TRẺ (YOUNG NURSES
TRADE UNION – YNIT),
NAM PHI

Báo cáo của Oxfam nêu bật tầm quan trọng của những người lao động này,
và việc virus Corona đã phơi bày những tác hại nặng nề nhất khi bỏ bê đầu
tư cho y tế và sự thiếu hụt nhân lực trầm trọng mà chúng tôi phải gánh
chịu hàng ngày. Khái quát hơn, báo cáo này cho thấy sự bất bình đẳng sâu
sắc trong các hệ thống kinh tế của chúng ta, và điều đó đã làm trầm trọng
hóa bất bình đẳng và đói nghèo như thế nào. Báo cáo chỉ ra sự giao thoa
giữa các loại bất bình đẳng và nêu lên những điều thường bị bỏ qua hay
ẩn sau số liệu thống kê. Báo cáo cũng cho thấy đại dịch này có thể là một
bước ngoặt. Tôi đồng tình với Oxfam rằng đã đến lúc các chính phủ phải
cam kết xây dựng một hệ thống kinh tế chia sẻ giá trị một cách bình đẳng
hơn, bền vững cho tương lai của nhân loại và địa cầu, và phục vụ người
dân. Với tư cách là y tá và nhân viên y tế, chúng tôi sẽ làm phần việc của
mình, và giờ là lúc chính phủ thực hiện nhiệm vụ của họ.
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Tình trạng bất bình đẳng sâu sắc về kinh tế và chủng tộc đã tồn tại quá
lâu. Đại dịch này cho thấy rõ ai là người được hưởng mọi đặc quyền trong
xã hội, và ai bị gạt ra ngoài lề. Trong một thế giới công bằng, chủng tộc,
sắc tộc, giới, và quê quán sẽ không bao giờ là lợi thế tạo ra sự đảm bảo
về mặt vật chất. Như báo cáo này chỉ ra, đại dịch COVID-19 gây thiệt hại
nặng nề nhất cho người da màu và phụ nữ trên khắp các quốc gia-dân
tộc, và điều đó sẽ làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng và dễ bị tổn
thương hiện nay.
Việc những nhóm người này dễ bị tổn thương hơn trong đại dịch là kết
quả của sự phân tầng bất công kéo dài từ xưa đến nay. Chủ nghĩa phân
biệt chủng tộc, chủ nghĩa phân biệt giới và những chủ nghĩa khác không
chỉ đơn thuần là những định kiến phi lý, mà còn là những cơ chế bóc lột
và bòn rút mang tính chiến lược dài hạn, đem lại lợi ích cho một số người
và đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt của những người khác.

DARRICK HAMILTON,
GIÁO SƯ HENRY COHEN
VỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH
SÁCH ĐÔ THỊ, VÀ GIÁO
SƯ ĐẠI HỌC NEW
SCHOOL, HOA KỲ

Hãy xem xét tác động đa thế hệ của tư tưởng da trắng thượng đẳng ở Hoa
Kỳ và sự phủ nhận có hệ thống những phương thức tạo ra của cải và thu
nhập cho người da đen. Lịch sử bóc lột người da đen trải dài từ thời kỳ họ
chỉ là tài sản của tầng lớp da trắng sở hữu đồn điền, đến khi họ bị loại trừ
ra khỏi những chính sách kinh tế mới (New Deal) làm nên tầng lớp trung
lưu Mỹ, rồi đến sự chuyển hướng sang nền tài chính lạm dụng và cướp
đoạt, đặc biệt là trong lĩnh vực sở hữu nhà ở – một phần nguyên nhân
dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Vấn đề là chính phủ các nước đã nhúng tay vào tất cả những chương đó
trong lịch sử, và bây giờ, với đại dịch hiện nay, chính phủ Hoa Kỳ và các
chính phủ khác trên thế giới đang có cơ hội để viết nên một trang sử
khác, vì dịch bệnh liên quan đến sự hòa nhập về chủng tộc và kinh tế.
Các chính sách kinh tế tân tự do đã thành công trong việc duy trì hệ
thống phân cấp xã hội và kinh tế. Đó là bởi diễn ngôn sai lệch đã ưu tiên
tính chủ thể cá nhân hơn các rào cản về mặt cấu trúc, và đặt các nhóm
vào thế đối đầu nhau để giành được đặc quyền tương đối về địa vị. Thay
vào đó, chúng ta cần xây dựng chính sách chống phân biệt chủng tộc,
chống phân biệt giới, tích cực giảm khoảng cách giàu nghèo, đặc biệt là
giữa các chủng tộc và tộc người. Các phong trào trên khắp thế giới đang
đòi hỏi những hành động mang lại thay đổi – từ đảm bảo công ăn việc làm
tử tế và chăm sóc sức khỏe toàn dân, đến thúc đẩy hành động mạnh mẽ
về khí hậu, và cuối cùng là khắc phục thiệt hại.
Trong thập kỷ qua, Oxfam đã đưa vấn đề bất bình đẳng sâu sắc vào
chương trình nghị sự chính sách toàn cầu. Báo cáo này đưa ra những số
liệu mới rất đáng quan tâm, cho thấy sự giao thoa giữa các loại bất bình
đẳng và đưa ra các ví dụ liên quan ở nhiều quốc gia. Quan trọng là những
giải pháp táo bạo mà báo cáo này đề xuất. Trên hết, chúng ta cần ghi
nhớ rằng bất bình đẳng và những hệ lụy đáng buồn của nó không phải là
không thể thay đổi. Chúng ta có thể chung tay sẵn sàng tạo ra một thế
giới công bằng và bình đẳng hơn.
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Đại dịch COVID-19 đã phơi bày những rủi ro đến từ các hệ thống y tế ít
được đầu tư và bị thương mại hóa; tình trạng thiếu nước và thiếu vệ sinh;
công việc bấp bênh; những lỗ hổng trong an sinh xã hội; và sự tàn phá môi
trường. Nó cho thấy hệ thống bất bình đẳng sâu sắc, phân biệt chủng tộc
và trọng nam khinh nữ của chúng ta đã tác động sâu sắc như thế nào đến
người da đen cùng các nhóm bị phân biệt chủng tộc và bị loại trừ khác ở
Brazil và trên thế giới.
Sự bất bình đẳng và bất công này rõ ràng không hề mới. Chúng dựa trên
chế độ phụ quyền và phân biệt chủng tộc, vốn là nền tảng của chủ nghĩa
tư bản thế giới, mà trong hàng thập kỷ đã bóc lột, chiếm đoạt và cướp đi
sinh mạng của nhiều người. Ở Brazil, phụ nữ da đen nói riêng chịu nhiều
loại bất bình đẳng khác nhau đan xen, đe dọa quyền lợi hợp pháp của họ.
Trong nhiều thập kỷ, các nhà hoạt động nhân quyền như tôi đã đấu tranh
để giải quyết những bất công này, chúng tôi bị phớt lờ bởi giới tinh hoa địa
phương – các doanh nhân, chính phủ, nhà lập pháp, và những người điều
hành hệ thống tư pháp.

LÚCIA MARIA
XAVIER DE CASTRO,
NHÂN VIÊN CÔNG TÁC
XÃ HỘI VÀ NHÀ HOẠT
ĐỘNG NHÂN QUYỀN,
BRAZIL

Tuy nhiên, bây giờ là lúc những nhà cầm quyền không thể tiếp tục suy nghĩ
đó, vì đại dịch đang đe dọa tàn phá nền kinh tế. Vì sự bất bình đẳng do mô
hình kinh tế hiện tại gây ra ngày càng gia tăng trong khủng hoảng, và sự
tàn nhẫn của nó đang được phơi bày cùng lúc ở rất nhiều quốc gia.
Được công bố vào một thời điểm quan trọng, báo cáo của Oxfam cho thấy
nhóm siêu giàu đang ngày càng trở nên giàu có trong khi phần đông –
những người nghèo, người da đen, phụ nữ, người bản địa và các nhóm bị
áp bức khác – đang chết dần chết mòn. Báo cáo cũng cho thấy đây là thời
khắc mang tính quyết định. Những phong trào do phụ nữ da đen lãnh đạo
thôi thúc người dân đòi thay đổi và buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm,
để chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một thế giới công bằng, bình đẳng và
đoàn kết. Một thế giới dựa trên sự bình đẳng, không phân biệt chủng tộc,
giới, bản dạng giới và xu hướng tính dục. Một thế giới nơi các quyền kinh
tế, xã hội, chính trị, văn hóa, môi trường và quyền công dân cùng những
quyền khác là nền tảng để chúng ta sống có phẩm giá.
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Chỉ mất CHÍN THÁNG để tài sản của 1.000 tỷ
phú giàu nhất thế giới quay trở về mức trước
đại dịch, trong khi những người nghèo nhất
có thể sẽ mất HƠN MỘT THẬP KỶ để phục hồi.

THÁNG 2

100%

Tháng 3

70.3%

SỰ GIA TĂNG TÀI SẢN của 10 tỷ phú giàu nhất
kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu THỪA ĐỦ
để chấm dứt đói nghèo do virus Corona và trả
tiền vắc-xin COVID-19 cho tất cả mọi người.

Tháng 11

99.9%

% thay đổi về khối tài sản của 1.000 tỷ phú
giàu nhất thế giới (năm 2020)

Tính đến tháng 12 năm 2020, GẦN 22.000
NGƯỜI LATINH VÀ NGƯỜI DA ĐEN ở Hoa Kỳ
lẽ ra không phải chết nếu tỷ lệ tử vong do
COVID-19 của các cộng đồng này bằng với
NGƯỜI DA TRẮNG.

112 TRIỆU PHỤ NỮ sẽ không gặp rủi ro mất
việc làm nếu số lao động nữ và nam là ngang
nhau trong các ngành nghề chịu ảnh hưởng
tiêu cực của COVID-19.

Khảo sát của Oxfam với các nhà kinh tế học về tác động của đại dịch COVID-19 đối với
sự bất bình đẳng cho thấy:

87%
cho rằng virus Corona sẽ khiến
BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP gia tăng hoặc
gia tăng mạnh mẽ ở nước họ.

56%
cho rằng virus Corona có thể hoặc
rất có thể khiến BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI gia tăng
ở nước họ.

Để có thêm thông tin về nguồn số liệu và phương pháp nghiên cứu, xem P. Espinoza Revollo. (2021).
The Inequality Virus: Methodology note [Virus bất bình đẳng: Chú giải phương pháp luận]. Oxfam
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TÓM TẮT
VIRUS BẤT BÌNH ĐẲNG
'COVID-19 được ví như một tấm phim chụp X-quang, phơi bày
những vết nứt gãy trong bộ xương yếu ớt của xã hội mà
chúng ta đã xây dựng. Nó phơi bày sự ngụy biện và giả dối ở
khắp mọi nơi: Lời nói dối rằng thị trường tự do có thể cung
cấp dịch vụ y tế cho tất cả mọi người; Câu chuyện hư cấu
rằng việc chăm sóc không lương không phải là công việc thực
sự; Ảo tưởng rằng chúng ta đang sống trong một thế giới
không còn phân biệt chủng tộc; Điều viển vông rằng chúng ta
đang đều trên cùng một con thuyền. Mặc dù tất cả chúng ta
đều đang lênh đênh trên cùng một vùng biển, nhưng rõ ràng
là một số người đang ngồi trên những chiếc siêu du thuyền,
trong khi những người khác lại đang bấu víu vào những mảnh
vỡ trôi dạt'. – Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc1

LỊCH SỬ CŨNG CÓ THỂ
SẼ GHI NHỚ RẰNG ĐẠI
DỊCH NÀY LÀ LẦN ĐẦU
TIÊN BẤT BÌNH ĐẲNG
GIA TĂNG ĐỒNG THỜI
Ở HẦU HẾT CÁC QUỐC
GIA TRÊN TRÁI ĐẤT.

Lịch sử sẽ ghi nhớ đại dịch COVID-19 vì đã cướp đi sinh mạng của hơn 2
triệu người trên toàn thế giới, và hàng trăm triệu người bị đẩy vào cảnh
túng quẫn và nghèo đói.
Lịch sử cũng có thể sẽ ghi nhớ rằng đại dịch này là lần đầu tiên bất bình
đẳng gia tăng đồng thời ở hầu hết các quốc gia trên trái đất.

Heba Shalan là
một y tá và là mẹ
của 5 đứa trẻ
sống trong trại
tị nạn Jabalia
ở phía bắc dải
Gaza. Heba lo
lắng rằng vì công
việc của mình,
cô có thể lây
virus Corona cho
con cái hoặc
cộng đồng xung
quanh. ©
Marwas Sawaf,
OXFAM/2020
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Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác và Phát triển
Kinh tế (OECD) đều bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng đại dịch sẽ làm gia tăng bất
bình đẳng trên khắp thế giới với những tác động nghiêm trọng.

’Tác động sẽ rất khủng khiếp […], sự gia tăng bất bình đẳng sẽ
dẫn đến biến động khôn lường về kinh tế và xã hội: một thế hệ
mất mát trong những năm 2020 mà hậu quả của nó sẽ còn để
lại dấu ấn trong nhiều thập kỷ tới’. – Kristalina Georgieva, Giám đốc
điều hành IMF2
Quan điểm này được khẳng định bởi cuộc khảo sát của Oxfam với 295 nhà kinh
tế học đến từ 79 quốc gia.3 Trong số đó có những kinh tế gia hàng đầu thế giới
như Jayati Ghosh, Jeffrey Sachs và Gabriel Zucman. 87% số người được hỏi dự
đoán rằng bất bình đẳng thu nhập ở nước họ sẽ tăng hoặc tăng mạnh do hậu
quả của đại dịch. Câu trả lời này được đưa ra bởi các nhà kinh tế học đến từ 77
trong số 79 quốc gia. Hơn 1/2 số người được hỏi cũng cho rằng bất bình đẳng
giới có khả năng hoặc có khả năng cao sẽ gia tăng, và hơn 2/3 có dự báo
tương tự về bất bình đẳng chủng tộc. 2/3 cũng cho rằng chính phủ của họ
không có kế hoạch giải quyết vấn đề bất bình đẳng.
Bất bình đẳng có nguy cơ tăng cao, với cái giá khổng lồ mà chúng ta phải trả:
Chỉ mất 09 tháng để tài sản của 1.000 tỷ phú giàu nhất thế giới quay trở về
mức trước đại dịch4 nhưng đối với những người nghèo nhất thế giới, quá
trình phục hồi có thể lâu gấp 14 lần, tức kéo dài hơn một thập kỷ5.
Sự gia tăng tài sản của 10 tỷ phú giàu nhất thế giới kể từ khi cuộc khủng
hoảng bắt đầu thừa đủ để chấm dứt sự nghèo đói do virus Corona và chi
trả tiền vắc-xin COVID-19 cho tất cả mọi người.6
Trên toàn cầu, phụ nữ chiếm đa số trong các ngành nghề chịu ảnh hưởng
nặng nề nhất bởi đại dịch.7 Nếu tỉ lệ lao động nữ tương đương lao động
nam trong các lĩnh vực này, 112 triệu phụ nữ sẽ không gặp rủi ro cao về
mất thu nhập hoặc mất việc làm.8
Ở Brazil, người gốc Phi có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao hơn 40% so với
người da trắng.9 Tính đến tháng 6 năm 2020, hơn 9.200 người gốc Phi ở
Brazil lẽ ra vẫn còn sống nếu tỷ lệ tử vong của họ bằng với người Brazil da
trắng.10 Ở Hoa Kỳ, người Latinh và người da đen có nguy cơ tử vong vì
COVID-19 cao hơn người da trắng.11 Nếu tỷ lệ tử vong của họ giống như
người da trắng, thì tính đến tháng 12 năm 2020, gần 22.000 người Latinh
và người da đen lẽ ra vẫn còn sống.12
Ngân hàng Thế giới đã tính toán rằng nếu các quốc gia hành động ngay
bây giờ để giảm bất bình đẳng, thì tình trạng nghèo đói có thể trở lại mức
trước khủng hoảng chỉ trong vòng ba năm thay vì mất hơn một thập kỷ.13
Tuy nhiên, những gì chính phủ các nước đã và sẽ làm để ứng phó với đại dịch
vẫn còn là một chương bỏ ngỏ. Các chính phủ trên khắp thế giới có cơ hội
hiếm hoi để tạo ra một nền kinh tế công bằng hậu COVID-19. Một nền kinh tế
bình đẳng hơn, bao trùm hơn. Một nền kinh tế bảo vệ hành tinh này và chấm
dứt đói nghèo.
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CÁC CHÍNH PHỦ TRÊN
KHẮP THẾ GIỚI CÓ
CƠ HỘI HIẾM HOI ĐỂ
TẠO RA MỘT NỀN KINH
TẾ CÔNG BẰNG HẬU
COVID-19.

Họ có thể hiện thực hóa điều này bằng cách khẩn trương cải cách hệ
thống kinh tế hiện tại, vốn dựa trên và trầm trọng hóa tư tưởng phụ quyền,
tư tưởng da trắng thượng đẳng và các nguyên tắc tân tự do. Hệ thống này
đã khiến tình trạng bất bình đẳng, nghèo đói và bất công ngày càng trở
nên sâu sắc. Hệ thống này là lý do chúng ta hoàn toàn lúng túng khi đối
mặt với khủng hoảng. Hơn bao giờ hết, các chính phủ cần nắm lấy cơ hội
này để hiện thực hóa những ý tưởng khả thi và thực tế nhằm xây dựng một
tương lai tốt đẹp hơn.

Nur Jahan *, với con gái Ismat * đang
đi qua con ngõ chật hẹp bên cạnh lều
của mình, trong trại tị nạn Cox’s Bazar
của người Rohingya ở Bangladesh.
Tên đã được thay đổi để bảo vệ danh
tính của họ.
© Fabeha Monir/Oxfam

VIRUS CORONA TẤN CÔNG VÀO MỘT THẾ GIỚI
VỐN ĐÃ BẤT BÌNH ĐẲNG SÂU SẮC
Khủng hoảng COVID-19 đã càn quét một thế giới vốn đã cực kỳ bất bình
đẳng. Một thế giới mà hơn 2.000 tỷ phú đã sở hữu khối tài sản lớn hơn mức
họ có thể chi tiêu trong một ngàn kiếp, trong khi gần một nửa nhân loại
phải sống vất vưởng với chưa đầy 5,5 đô-la Mỹ mỗi ngày.14 Một thế giới mà
trong vòng 40 năm, 1% dân số giàu nhất kiếm được hơn gấp đôi tổng thu
nhập của 50% dân số nghèo nhất trên toàn cầu.15 Một thế giới mà trong
một phần tư thế kỷ qua, 1% dân số giàu nhất đã thải ra lượng carbon nhiều
gấp đôi so với 50% dân số nghèo nhất, khiến cho khí hậu bị tàn phá.16 Một
thế giới mà khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn vừa khắc sâu, vừa bắt
rễ vào những bất bình đẳng lâu nay về giới17 và chủng tộc.18

KHỦNG HOẢNG
COVID-19 ĐÃ CÀN
QUÉT MỘT THẾ GIỚI
VỐN ĐÃ CỰC KỲ BẤT
BÌNH ĐẲNG.
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Sự bất bình đẳng này là sản phẩm của một hệ thống kinh tế thiếu sót và bóc lột, có nguồn gốc từ kinh tế
học tân tự do và sự thâu tóm chính trị của giới tinh hoa. Nó đã khai thác và làm trầm trọng thêm những hệ
thống bất bình đẳng và áp bức thâm căn cố đế, cụ thể là chế độ phụ quyền và nạn phân biệt chủng tộc có
tính hệ thống, ăn sâu trong tư tưởng coi người da trắng là thượng đẳng. Những hệ thống này là nguyên
nhân sâu xa của bất công và nghèo đói. Chúng tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho tầng lớp thượng lưu da trắng
mang tư tưởng phụ quyền bằng cách bóc lột người nghèo, phụ nữ và các cộng đồng vốn bị phân biệt
chủng tộc, bị lề hóa và bị áp bức trên toàn thế giới trong suốt chiều dài lịch sử.
Bất bình đẳng đồng nghĩa với việc nhiều người đau ốm hơn, ít người được học hành hơn, và ít người có
cuộc sống hạnh phúc, đàng hoàng hơn. Nó đầu độc nền chính trị của chúng ta, thúc đẩy chủ nghĩa cực
đoan và nạn phân biệt chủng tộc. Nó cản trở công cuộc xóa đói giảm nghèo. Nó khiến nhiều người sống
trong sợ hãi và ít dám hy vọng.

Hộp 1
Chủng tộc là
khái niệm do
xã hội kiến tạo

Oxfam không dùng khái niệm chủng tộc như một phạm trù sinh học, mà
như một kiến tạo xã hội. Thuật ngữ “nhóm bị phân biệt chủng tộc” được
sử dụng để chỉ tất cả các nhóm không được hưởng đặc quyền của người
da trắng do hệ quả của quá trình phân loại theo chủng tộc do xã hội kiến
tạo.19 Một hệ thống xã hội mang tính chất phân biệt chủng tộc là khi
“các phân tầng kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng phần nào được hình
thành bởi cách phân loại theo nhóm hoặc chủng tộc”.20 Một vài xã hội
có sự phân biệt chủng tộc nặng nề. Số khác lại không phân tầng theo
chủng tộc mà theo sắc tộc như ở nhiều nước Châu Phi và Châu Á, hoặc
theo đẳng cấp như tại các quốc gia nơi chế độ đẳng cấp là sự áp bức có
hệ thống nghiêm trọng nhất.21
Tính cụ thể là yếu tố rất quan trọng khi nói về các nhóm bị phân biệt
chủng tộc. Bài viết này sử dụng các cụm từ người da đen, người gốc Phi,
người bản địa, và các cộng đồng bị lề hóa và bị áp bức trong lịch sử để cụ
thể hóa nhất có thể. Tuy nhiên, các cụm từ này cũng có mặt hạn chế. Nó
không đề cập cụ thể đến những bản sắc chủng tộc khác, hay sắc tộc, mà
họ đều được xếp chung vào nhóm “các cộng đồng bị lề hóa và bị áp bức
trong lịch sử.”

Tình trạng bất bình đẳng sâu sắc như vậy đồng nghĩa với việc hàng tỷ
người đang sống trên bờ vực khi đại dịch ập đến. Họ không có bất kỳ
nguồn lực hay sự hỗ trợ nào để vượt qua cơn bão kinh tế và xã hội do đại
dịch gây ra. Hơn ba tỷ người không được tiếp cận với y tế,22 3/4 người lao
động không được hưởng an sinh xã hội như trợ cấp thất nghiệp hay nghỉ ốm
có lương23 và hơn một nửa số lao động tại các nước thu nhập thấp và trung
bình thấp đang phải sống trong cảnh đói nghèo.24

KỂ TỪ KHI VIRUS TẤN CÔNG, NGƯỜI GIÀU
CÀNG GIÀU LÊN, CÒN NGƯỜI NGHÈO CÀNG
NGHÈO ĐI
Trong những tháng đầu tiên đại dịch xảy ra, sự sụp đổ của thị trường chứng
khoán đã khiến tài sản của các tỷ phú, những cổ đông lớn nhất, bị sụt giảm
đáng kể. Tuy nhiên, tổn thất này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Trong
vòng 9 tháng, 1.000 tỷ phú giàu nhất thế giới, chủ yếu là đàn ông da trắng,25
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TRONG VÒNG 9 THÁNG,
1.000 TỶ PHÚ GIÀU
NHẤT THẾ GIỚI, CHỦ
YẾU LÀ ĐÀN ÔNG DA
TRẮNG, ĐÃ KHÔI PHỤC
ĐƯỢC TOÀN BỘ SỐ TÀI
SẢN BỊ MẤT.

đã khôi phục được toàn bộ số tài sản đã mất.26 Với sự hỗ trợ chưa từng có
từ các chính phủ cho nền kinh tế, thị trường chứng khoán đã bùng nổ, làm
các tỷ phú càng giàu lên, ngay cả khi nền kinh tế thực đang đối mặt với
cuộc suy thoái trầm trọng nhất trong một thế kỷ. Trong khi đó, sau cuộc
khủng hoảng tài chính năm 2008, tài sản của các tỷ phú phải mất 5 năm để
trở lại mức trước khủng hoảng.27
Khối tài sản của các tỷ phú trên toàn thế giới đã gia tăng ở mức đáng kinh
ngạc là 3,9 nghìn tỷ đô-la Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 18/3 đến
30/12/2020.28 Tổng tài sản của họ hiện ở mức 11,95 nghìn tỷ đô-la Mỹ,29
tương đương với số tiền mà chính phủ các nước G20 đã chi để đối phó với
đại dịch.30 10 tỷ phú giàu nhất thế giới đã chứng kiến tổng tài sản của họ
tăng thêm 540 tỷ USD trong giai đoạn này.

Vào tháng 9 năm 2020, Jeff Bezos có thể chi trả
cho toàn bộ 876.000 nhân viên Amazon MỘT KHOẢN
TIỀN THƯỞNG LÀ

105.000
ĐÔ-LA MỸ

mà vẫn giàu có như trước khi xảy ra đại dịch.31

Doanh số bán máy bay riêng trên toàn thế giới đã tăng vọt sau khi các
chuyến bay thương mại bị cấm.32 Trong khi Lebanon phải đối mặt với sự
sụp đổ kinh tế thì giới siêu giàu nước này lại đang giải khuây tại những
khu nghỉ dưỡng trên núi.33 Ở mọi quốc gia, những người giàu nhất là những
người ít bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch, và khối tài sản của họ cũng phục
hồi nhanh nhất. Họ cũng là những người thải nhiều carbon nhất và là tác
nhân lớn nhất gây ra biến đổi khí hậu.34
Trong khi đó, cú sốc kinh tế lớn nhất kể từ cuộc Đại Suy Thoái đã bắt đầu
ập đến, và đại dịch đã khiến hàng trăm triệu người mất việc làm và đối mặt
với cảnh đói nghèo, cùng quẫn. Cú sốc này sẽ đảo ngược thành tựu giảm
nghèo toàn cầu mà chúng ta đã chứng kiến trong hai thập kỷ qua. Ước tính
tổng số người sống trong nghèo đói có thể đã tăng trong khoảng từ 200
triệu35 đến 500 triệu người trong năm 2020.36 Trong hơn một thập kỷ tới, số
người nghèo thậm chí có thể sẽ không thể trở lại mức trước khủng hoảng.

ĐẠI DỊCH ĐÃ PHƠI
BÀY THỰC TẾ RẰNG
HẦU HẾT MỌI NGƯỜI
TRÊN TRÁI ĐẤT CHỈ
CÓ TỪ 2 ĐẾN 10 ĐÔLA MỸ MỖI NGÀY ĐỂ
CHI TIÊU.

Đại dịch đã phơi bày thực tế rằng hầu hết mọi người trên Trái đất chỉ có
từ 2 đến 10 đô-la Mỹ mỗi ngày để chi tiêu,37 và phải sống trong các khu ổ
chuột. Trước khi khủng hoảng ập đến, họ chỉ kiếm được vừa đủ để sống
qua ngày, và đang bắt đầu hình dung về một tương lai tốt đẹp hơn cho con
cái mình. Họ có thể là những tài xế taxi, thợ cắt tóc, tiểu thương ở chợ,
hoặc là bảo vệ, lao công, đầu bếp. Họ cũng có thể là công nhân nhà máy và
nông dân. Cuộc khủng hoảng COVID-19 cho chúng ta thấy rằng, phần lớn
nhân loại chưa bao giờ thực sự thoát khỏi nghèo đói và bất an, cùng lắm
chỉ là những sự thuyên giảm tạm thời và yếu ớt mà thôi.
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PHẦN TĂNG THÊM
trong khối tài sản của 10 tỷ phú
giàu nhất kể từ đầu
cuộc khủng hoảng …

THỪA KHẢ NĂNG

để không ai trên Trái đất rơi vào cảnh
nghèo đói vì virus Corona VÀ có thể chi trả
phí vắc-xin cho tất cả mọi người.

Photo:
xxxx

Hộp 2
Trong 200 triệu người
phải chịu cảnh nghèo đói,
ai cũng có một câu chuyện

Farida, công nhân trong một nhà máy may mặc ở
Bangladesh, đã bị mất việc vào tháng 4 vừa qua.38 Lúc
đó, cô đang mang bầu 8 tháng nhưng không nhận được
bất kỳ quyền lợi thai sản nào mà lẽ ra cô phải được
hưởng theo quy định của pháp luật.
Cô nói: “Trong lúc mang thai mà còn phải gánh thêm nỗi
lo về dịch bệnh, thất nghiệp, không được tiền trợ cấp…
khiến tôi cảm thấy như muốn phát điên”.

Thật phi lý cả về mặt đạo đức và kinh tế khi để các tỷ phú kiếm lời từ
cuộc khủng hoảng khi đa số người dân đang sống rất khổ sở. Khối
tài sản ngày càng tăng của họ đáng lẽ nên được sử dụng để giải
quyết cuộc khủng hoảng này, để cứu hàng triệu sinh mạng và hàng
tỷ sinh kế.
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Ảnh trên: Julissa Álvarez là một thợ làm tóc 44
tuổi sống ở Cộng hòa Dominica. Do phải đóng cửa
vì dịch COVID-19, cô ấy đã mất khách hàng và sinh
kế của mình, không thể dựa vào đó để lo chi phí
sinh hoạt cho chồng và sáu đứa con của họ. ©
Valerie Caamaño/Oxfam.

ĐẠI DỊCH CÓ THỂ KHIẾN BẤT BÌNH ĐẲNG GIA
TĂNG CHƯA TỪNG THẤY
Mặc dù còn quá sớm để thấy được bức tranh toàn cảnh, nhưng hầu hết
các nghiên cứu ban đầu đều chỉ ra sự gia tăng bất bình đẳng đáng kể. Việc
virus Corona đã cùng lúc gây ra những tác động kinh tế nghiêm trọng đến
mọi quốc gia trên Trái đất đã kéo theo sự gia tăng bất bình đẳng ở hầu hết
mọi quốc gia. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử.
Trong cuộc khảo sát của Oxfam, 295 nhà kinh tế học đến từ 79 quốc gia
cũng đồng tình với quan điểm này, trong đó có những kinh tế gia hàng đầu
thế giới như Jayati Ghosh, Jeffrey Sachs và Gabriel Zucman.

ĐẠI DỊCH ĐANG KHẮC
SÂU NHỮNG CHIA RẼ VỀ
MẶT KINH TẾ, CHỦNG
TỘC, và GIỚI, VỐN ĐÃ
TỒN TẠI TỪ LÂU.

87% số người được hỏi dự đoán rằng bất bình đẳng thu nhập ở nước họ sẽ
tăng hoặc tăng mạnh do hậu quả của đại dịch. Câu trả lời này được đưa ra
bởi các nhà kinh tế học đến từ 77 trong số 79 quốc gia.39 Hơn 1/2 số người
được hỏi cũng cho rằng bất bình đẳng giới có khả năng hoặc có khả năng
cao sẽ gia tăng, và hơn 2/3 có dự đoán tương tự về bất bình đẳng chủng
tộc. 2/3 cũng cảm thấy rằng chính phủ của họ không có kế hoạch giải
quyết vấn đề bất bình đẳng.

Những phát hiện chính từ cuộc khảo sát của Oxfam với các nhà kinh tế học
về tác động của đại dịch COVID-19 đối với bất bình đẳng
87% người được hỏi cho rằng virus Corona sẽ làm
gia tăng hoặc gia tăng mạnh mẽ
BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP ở nước họ.

78% người được hỏi cho rằng virus Corona sẽ làm
gia tăng hoặc gia tăng mạnh mẽ sự
BẤT BÌNH ĐẲNG TÀI SẢN ở nước họ.

56% người được hỏi cho rằng virus Corona sẽ làm
gia tăng hoặc gia tăng mạnh mẽ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI
ở nước họ.

66% người được hỏi cho rằng virus Corona sẽ làm
gia tăng hoặc gia tăng mạnh mẽ
BẤT BÌNH ĐẲNG CHỦNG TỘC ở nước họ.

67% người được hỏi cho rằng chính phủ của họ KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO ĐỂ
GIẢM THIỂU bất bình đẳng gia tăng do virus Corona.
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Jennifer Sunthia, 24 tuổi, dạy
học tại Trại tị nạn Palabek ở
Uganda © Emmanuel Museruka

CHÍNH PHỦ ĐỨNG TRƯỚC LỰA CHỌN:
BẤT BÌNH ĐẲNG KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG THỂ
TRÁNH KHỎI
Sự gia tăng bất bình đẳng gần như là chắc chắc. Tuy nhiên, để mặc bất bình
đẳng gia tăng hay kìm hãm nó là lựa chọn của các chính phủ trên toàn thế
giới. Theo Ngân hàng Thế giới, nếu để bất bình đẳng tăng thêm chỉ 2 điểm
phần trăm mỗi năm, đến năm 2030 sẽ có thêm 501 triệu người phải chật vật
với chưa đầy 5,5 đô-la Mỹ mỗi ngày, và tổng số người sống trong nghèo đói
sẽ cao hơn mức trước khi đại dịch tấn công. Ngược lại, nếu chính phủ lựa
chọn hành động để giảm bất bình đẳng với mức 2 điểm phần trăm mỗi năm,
chúng ta có thể quay trở về mức nghèo đói trước khủng hoảng trong vòng
ba năm, và 860 triệu người sẽ không phải sống trong nghèo đói vào năm
2030.40

VIRUS CORONA ĐÃ KHẮC SÂU THÊM CÁC LOẠI
BẤT BÌNH ĐẲNG HIỆN TẠI
Đại dịch đã khiến người nghèo bị tổn thương hơn rất nhiều so với người
giàu, và đã có tác động đặc biệt nghiêm trọng đến phụ nữ, người da đen,
người gốc Phi, người bản địa, và các cộng đồng bị lề hóa và áp bức trong
lịch sử trên khắp thế giới. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ bị phân biệt chủng
tộc,41 có nguy cơ mất việc làm vì virus Corona cao hơn nam giới.42 Ở khu vực
Mỹ Latinh, người gốc Phi và người bản địa, vốn đã bị gạt ra ngoài lề,43 phải
chịu ảnh hưởng nặng nề hơn phần còn lại của xã hội. Họ có nguy cơ tử vong
cao hơn và dễ rơi vào cảnh đói nghèo hơn.44
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NẾU CHÍNH PHỦ LỰA
CHỌN HÀNH ĐỘNG
ĐỂ GIẢM BẤT BÌNH
ĐẲNG, 860 TRIỆU
NGƯỜI SẼ KHÔNG
PHẢI SỐNG TRONG
NGHÈO ĐÓI VÀO NĂM
2030

Về y tế
Virus Corona đã cho thấy những tác hại tồi tệ nhất của hệ thống y tế công
ít được đầu tư và trang bị kém, và sự thất bại của các hệ thống tư nhân
vốn dựa trên mức độ giàu có của khách hàng, khi phải đối mặt với đại dịch.
Khả năng bạn tử vong vì COVID-19 sẽ cao hơn đáng kể nếu bạn là người
nghèo.45 Nếu bạn thuộc cộng đồng người da đen hoặc người bản địa, thì
nguy cơ đó thậm chí còn cao hơn nữa. Ví dụ, người Brazil gốc Phi có tỷ lệ
tử vong cao hơn rất nhiều so với người Brazil da trắng. Nếu tỷ lệ tử vong
của họ tương đương với người da trắng, thì tính đến tháng 6 tháng 2020,
hơn 9.200 người gốc Phi lẽ ra vẫn còn sống.46

Tại Brazil, đến tháng 6 năm 2020

HƠN 9.200
NGƯỜI GỐC PHI
LẼ RA VẪN CÒN SỐNG
nếu tỷ lệ tử vong do COVID-19 của cộng đồng này
ngang với của người Brazil da trắng.

Về giáo dục
Năm 2020, hơn 180 quốc gia tạm thời đóng cửa trường học, với đỉnh điểm
là gần 1,7 tỷ trẻ em và thanh thiếu niên không được đến trường.47 Đại dịch
đã tước đi gần 4 tháng học tập của trẻ em ở các nước nghèo nhất, so với 6
tuần của trẻ em ở các nước có thu nhập cao.48
Ước tính rằng đại dịch sẽ đảo ngược những thành tựu đã đạt được trên
toàn cầu về giáo dục trẻ em gái trong vòng 20 năm qua, dẫn đến gia tăng
nghèo đói và bất bình đẳng.49

Về việc làm và sinh kế của người dân

NĂM 2020, HƠN 180
QUỐC GIA TẠM THỜI
ĐÓNG CỬA TRƯỜNG
HỌC, VỚI ĐỈNH ĐIỂM
LÀ GẦN 1,7 TỶ TRẺ
EM VÀ THANH THIẾU
NIÊN KHÔNG ĐƯỢC
ĐẾN TRƯỜNG.

Hàng trăm triệu người đã mất việc vì đại dịch.50 Chỉ số Cam kết Giảm Bất
bình đẳng (CRI) của Oxfam và Tổ chức Tài chính Phát triển Quốc tế (DFI) cho
thấy ở 103 quốc gia, ít nhất 1/3 lực lượng lao động không được hưởng các
quyền và biện pháp bảo vệ trong đại dịch như nghỉ ốm có lương.51
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Hộp 3

Chết trong
cô độc52

Jean Baptiste là một công nhân chăn nuôi gia cầm ở Mỹ. Khi mắc
COVID-19, anh được yêu cầu phải tiếp tục đi làm và giấu việc mình bị sốt.
Ba ngày sau, anh bắt đầu thấy khó thở. Khi nhập viện, anh rơi vào trạng
thái hôn mê và phải thở máy. Anh qua đời khi chỉ có một mình.
Anh mất đi để lại người vợ và ba đứa con. Sau khi vợ anh kể câu chuyện
này cho giới truyền thông, công ty đã gửi cho cô một tấm thiệp chia
buồn và 100 đô-la Mỹ tiền mặt. Cô nói: “Họ không quan tâm đến tính
mạng con người. Nếu họ quan tâm đến sức khỏe anh ấy thì giờ anh ấy
vẫn còn sống. Chúng tôi đã có thể sống sót”.

Đại dịch đã phơi bày một cách tàn bạo sự bất bình đẳng trong hệ thống lao
động. Ví dụ, trong khi 90% người lao động Mỹ ở nhóm phần tư có thu nhập cao
nhất có quyền được nghỉ ốm có lương, chỉ 47% người lao động ở nhóm phần
tư có thu nhập thấp nhất có quyền này.53 Ở các nước thu nhập thấp, 92% phụ
nữ làm những công việc phi chính thức, nguy hiểm hoặc bấp bênh.54 Virus
Corona cũng làm gia tăng nhanh chóng khối lượng các công việc chăm sóc
không lương và lương thấp, chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm, đặc biệt là phụ nữ
thuộc những nhóm bị lề hóa do chủng tộc và sắc tộc.55
Tình trạng sụt giảm thu nhập nghiêm trọng mà không có bất kỳ biện pháp bảo
vệ nào đã khiến nạn đói bùng nổ. Ước tính đến cuối năm 2020, ít nhất 6.000
người sẽ tử vong mỗi ngày vì nạn đói liên quan đến COVID-19.56

Tuy nhiên, virus cũng cho ta thấy những điều thật sự quan trọng,
và những điều khả thi
Virus Corona đã khiến chúng ta phải suy ngẫm về những gì thật sự quan trọng,
và những gì chúng ta nên coi trọng hơn trong xã hội này. Rằng những người
làm các công việc thiết yếu phải là các y tá, tài xế xe buýt và nhân viên siêu
thị, chứ không phải những nhà quản lý quỹ đầu tư hay luật sư doanh nghiệp.

Tại Vương quốc Anh, trong một năm:57
Một y tá mới vào nghề
kiếm được 22.000
Bảng Anh
Nhà quản lý tài sản
được trả lương cao
hàng đầu mang về số
tiền gần 31 triệu bảng
Anh
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GẤP

1.400
LẦN

Các chính sách cải cách từng được xem là bất khả trước khi cuộc khủng hoảng
xảy ra đã bất ngờ được chứng minh là khả thi. Chúng ta không chấp nhận bất
bình đẳng là một thực tế không thể thay đổi. Thay vào đó, các chính phủ phải
khẩn trương tạo ra một thế giới bình đẳng và bền vững hơn, cùng một nền kinh
tế nhân văn hơn.

‘Trong lịch sử, các đại dịch đã buộc loài người phải đoạn tuyệt với
quá khứ và hình dung về một thế giới mới. Đại dịch này cũng không
phải là ngoại lệ. Nó là một cánh cổng, một cửa ngõ giữa thế giới này
và thế giới mới. Chúng ta có thể lựa chọn bước qua cánh cổng đó,
kéo theo cả những thành kiến, hận thù, lòng tham, cơ sở dữ liệu và
những quan niệm lạc hậu, những dòng sông khô cằn và bầu trời u
ám. Hoặc chúng ta có thể nhẹ nhàng bước qua mà chẳng lỉnh kỉnh
nhiều hành lý, sẵn sàng mường tượng ra một thế giới khác và đấu
tranh vì nó.’ – Arundhati Roy58

Cuộc tuần hành khí hậu Melbourne. © OxfamAUS

NGƯỜI DÂN MONG MUỐN MỘT THẾ GIỚI
RẤT KHÁC
Trước cuộc khủng hoảng, người dân đang mong muốn một thế giới tốt đẹp
hơn, và điều này hiện tại lại càng rõ nét hơn. Năm 2019, trước khi đại dịch
xảy ra, phong trào biểu tình phản đối bất bình đẳng đã lan rộng khắp hành
tinh. Năm 2020, những cuộc biểu tình Black Lives Matter (Người da đen
đáng được sống) cho thấy người dân hoàn toàn không thể dung thứ cho
bất bình đẳng chủng tộc. Những cuộc thăm dò ý kiến từ khắp nơi trên thế
giới khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với hành động xây dựng một thế
giới bình đẳng và bền vững hơn trước sự bùng nổ của đại dịch.59
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, chính phủ các nước đã đưa ra
lựa chọn rõ ràng: cắt giảm thuế cho những cá nhân và tập đoàn giàu có
nhất; cho phép các tập đoàn ưu tiên chi trả khoản tiền lớn hơn bao giờ hết
cho những cổ đông giàu có hơn là cho công nhân; thực hiện các biện pháp

NHỮNG CUỘC THĂM
DÒ Ý KIẾN TỪ KHẮP
NƠI TRÊN THẾ GIỚI
KHẲNG ĐỊNH SỰ ỦNG
HỘ MẠNH MẼ ĐỐI VỚI
VIỆC CẦN XÂY DỰNG
MỘT THẾ GIỚI BÌNH
ĐẲNG VÀ BỀN VỮNG
HƠN TRƯỚC SỰ
BÙNG NỔ CỦA
ĐẠI DỊCH.
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thắt lưng buộc bụng tàn bạo bằng cách cắt giảm những dịch vụ công như y
tế; và tiếp tục đầu tư cho nhiên liệu hóa thạch và tàn phá khí hậu. Những lựa
chọn này đã làm gia tăng bất bình đẳng và gây ra nhiều khổ đau cho người
dân. Lần này mọi thứ phải thay đổi.
Quan điểm này ngày càng được các tổ chức và cá nhân có ảnh hưởng trên
thế giới đồng tình, kể cả những cá nhân và tổ chức đại diện cho thực trạng
hiện nay. Klaus Schwab, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cơ quan tổ chức
Hội nghị cấp cao Davos, gần đây đã lên tiếng chỉ trích “hệ tư tưởng tân tự
do”, viết rằng “chúng ta phải từ bỏ chủ nghĩa tân tự do trong thời kỳ hậu
COVID-19”.60 Quỹ IMF đã tuyên bố rằng không nên quay trở lại chính sách thắt
lưng buộc bụng và kêu gọi đánh thuế lũy tiến.61 Tờ Financial Times đã kêu gọi
“cải cách triệt để” để đảo ngược “định hướng chính sách phổ biến trong bốn
thập kỷ qua”, đưa ra lập luận ủng hộ việc tái phân phối, thu nhập cơ bản và
đánh thuế tài sản.62 Nếu không có đại dịch, chắc sẽ không bao giờ có những
lập luận như vậy trong những năm gần đây.
Oxfam đã xác định năm bước hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.

1. M
 ột thế giới thực sự bình đẳng và đo lường
những gì quan trọng
Giảm bất bình đẳng một cách triệt để và bền vững là nền tảng không thể
thiếu cho thế giới mới của chúng ta. Chính phủ các nước phải đặt ra các mục
tiêu cụ thể, có thời hạn để giảm bất bình đẳng, và giảm nhiều hơn mức trước
khủng hoảng. Họ phải hành động nhiều hơn nữa để tạo ra một thế giới bình
đẳng hơn và coi đây là vấn đề cấp thiết. Họ phải tránh tập trung quá mức vào
chỉ số Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) và bắt đầu coi trọng những gì thật sự
quan trọng. Giải quyết bất bình đẳng phải là trọng tâm của những nỗ lực giải
cứu và phục hồi kinh tế. Điều này phải bao gồm bình đẳng giới và chủng tộc.
Các quốc gia như Hàn Quốc, Sierra Leone và New Zealand đã cam kết giảm bất
bình đẳng như là ưu tiên quốc gia, cho thấy những gì cần phải làm ngay.63
Ngân hàng Thế giới đã tính toán rằng nếu các quốc gia hành động ngay bây
giờ để giảm bất bình đẳng, mức nghèo đói toàn cầu sẽ trở về mức trước đại
dịch COVID-19 trong ba năm tới, thay vì mất hơn một thập kỷ.64

2. Một thế giới nơi các nền kinh tế nhân văn
QUAN tâm đến người dân
Chính phủ các nước phải loại bỏ công thức thắt lưng buộc bụng tàn nhẫn và
không bền vững trước đây, và phải đảm bảo rằng mọi người dân, bất kể tài
sản, giới hay chủng tộc, phải được hưởng quyền lợi về y tế và giáo dục. Điều
đó có nghĩa là chính phủ phải đầu tư và phổ cập miễn phí các dịch vụ y tế, giáo
dục, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ công khác. Dịch vụ công phổ quát là
nền tảng của xã hội tự do và công bằng, và có sức mạnh không gì sánh bằng
trong việc giảm bất bình đẳng. Việc này sẽ thu hẹp khoảng cách giàu nghèo,
đồng thời cũng giúp thu hẹp khoảng cách giữa phụ nữ và nam giới, đặc biệt
là trong việc phân phối lại trách nhiệm chăm sóc không lương. Chúng giúp
tạo sân chơi bình đẳng cho những nhóm bị phân biệt chủng tộc, bị áp bức và
lề hóa trong lịch sử. Các nước như Costa Rica và Thái Lan đã hoàn thành phổ
cập y tế toàn dân trong một thập kỷ.65 Những quốc gia khác có thể làm được
điều tương tự.
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Chính phủ các nước phải khẩn trương cung cấp một Chương trình ‘Vắc-xin
Toàn dân’ để đối phó với đại dịch.66 Để làm được điều này, họ phải kiểm soát
được các tập đoàn dược phẩm, và phải kiên quyết cấp phép quyền tiếp cận
công đối với các bằng sáng chế và công nghệ liên quan để có được vắc-xin và
phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả cho tất cả mọi người.
Việc xóa bỏ các khoản nợ sẽ giải phóng 3 tỷ đô-la Mỹ mỗi tháng để các nước
nghèo đầu tư vào chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả mọi người.67

3. Một thế giới không còn bóc lột và thu nhập
được đảm bảo
Bất bình đẳng cần phải được ngăn chặn ngay từ đầu. Để làm được điều đó,
các doanh nghiệp cần cơ cấu lại để ưu tiên cho các mục tiêu xã hội thay vì
chi trả nhiều hơn cho những cổ đông giàu có. Cần có chính sách đảm bảo thu
nhập và có thể áp dụng mức lương tối đa. Sự xuất hiện của ngày càng nhiều
các tỷ phú là dấu hiệu cho thấy sự thất bại của nền kinh tế, và tình trạng
giàu có tột độ cần phải được chấm dứt.
Virus Corona đã cho chúng ta thấy đảm bảo an ninh thu nhập là rất cần thiết,
và việc thoát nghèo vĩnh viễn là khả thi. Để đạt được điều đó, chúng ta không
chỉ cần mức lương đủ sống, mà còn cần đảm bảo việc làm, đảm bảo quyền
của người lao động, chế độ nghỉ ốm và nghỉ chăm con có lương, và trợ cấp
thất nghiệp nếu mất việc làm.
Chính phủ các nước cũng phải ghi nhận, giảm thiểu và phân bố lại công việc
chăm sóc không lương hoặc lương thấp, chủ yếu do phụ nữ nói chung và phụ
nữ bị phân biệt chủng tộc nói riêng đang đảm nhiệm.68
Tại Anh Quốc, một nghiên cứu của High Pay Centre phát hiện ra rằng việc áp
dụng mức lương tối đa 100.000 bảng Anh (tương đương 133.500 đô-la Mỹ)
là mức để tái phân phối thu nhập, tương đương tạo ra hơn 1 triệu việc làm.
Điều này cho thấy nếu những người rất giàu kiếm ít tiền đi một chút thì có
thể tránh được việc sa thải hàng loạt.69

4. Một thế giới nơi những người giàu nhất trả
phần thuế tương xứng
Cuộc khủng hoảng COVID-19 đánh dấu một bước ngoặt trong việc đánh
thuế những cá nhân giàu nhất và các tập đoàn lớn nhất. Đây là thời điểm
mà chúng ta cần bắt đầu đánh thuế người giàu một cách công bằng– thời
điểm cuộc đua xuống đáy kết thúc và cuộc đua lên đỉnh bắt đầu. Điều này
có thể bao gồm việc tăng thuế tài sản, thuế giao dịch tài chính và chấm dứt
tình trạng trốn thuế. Đánh thuế lũy tiến những thành viên giàu nhất trong xã
hội là nền tảng cho sự phục hồi công bằng sau khủng hoảng, khi đó chính
phủ có thêm ngân sách để đầu tư vào một tương lai xanh và công bằng.
Argentina là một ví dụ khi áp dụng thuế tài sản tạm thời đối với những người
siêu giàu – giúp tạo ra hơn 3 tỷ đô-la Mỹ để chi trả cho các biện pháp chống
virus Corona, bao gồm vật tư y tế và cứu trợ cho người nghèo cùng những
doanh nghiệp nhỏ.70

BÁO CÁO TÓM TẮT 19

Thuế đánh vào khoản siêu lợi nhuận mà các tập đoàn kiếm được trong đại dịch
COVID-19 có thể tạo ra 104 tỷ đô-la Mỹ,71 đủ để phổ cập bảo hiểm thất nghiệp
cho tất cả người lao động và hỗ trợ tài chính cho toàn bộ trẻ em và người già ở
những nước nghèo nhất.72

5. Một thế giới an toàn khí hậu
Biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của con người. Nó đã và
đang phá hủy sinh kế và cướp đi sinh mạng của những cộng đồng nghèo nhất,
bị lề hóa và bị áp bức trong lịch sử. Phụ nữ thuộc các cộng đồng này là một
trong những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất.73
Để ngăn chặn điều đó, chúng ta cần xây dựng một nền kinh tế xanh để ngăn
chặn tình trạng suy thoái của hành tinh này và gìn giữ nó cho các thế hệ sau.
Chúng ta cần cắt mọi khoản đầu tư cho nhiên liệu hóa thạch, và chấm dứt tình
trạng các tập đoàn nhiên liệu và những cổ đông giàu có kiếm được lợi nhuận từ
các gói cứu trợ của chính phủ. Cuộc chiến chống lại bất bình đẳng và cuộc
chiến vì công bằng khí hậu là một. Đại dịch đã cho chúng ta thấy rằng các chính
phủ có thể hành động trên quy mô lớn khi đối mặt với khủng hoảng. Chúng ta
phải thấy một mức độ hành động tương tự để ngăn chặn biến đổi khí hậu.

TƯƠNG LAI PHỤ THUỘC VÀO LỰA CHỌN CỦA
CHÚNG TA
Chúng ta đang ở một thời điểm then chốt trong lịch sử nhân loại. Chúng ta
không thể quay trở lại thế giới tàn bạo, bất bình đẳng và bấp bênh như trước đại
dịch. Nhân loại sở hữu tài năng phi thường, của cải khổng lồ và trí tưởng tượng
vô hạn. Chúng ta phải tận dụng những tài sản đó để xây dựng một nền kinh tế
nhân văn, bình đẳng hơn đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, chứ không phải
chỉ cho một số ít những người có đặc quyền.

Mali, Nhà giáo dục đồng đẳng Fatouma kêu gọi qua chiếc
loa phóng thanh. © Laeïla Adjovi/Oxfam Novib
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Oxfam Pháp (www.oxfamfrance.org)
Oxfam Đức (www.oxfam.de)
Oxfam Anh (www.oxfam.org.uk)
Oxfam Hồng Kông (www.oxfam.org.hk)
Oxfam Ấn Độ (www.oxfamindia.org)
Oxfam Intermón (Tây Ban Nha) (www.oxfamintermon.org)
Oxfam Ai-len (www.oxfamireland.org)
Oxfam Ý (www.oxfamitalia.org)
Oxfam Mê-hi-cô (www.oxfammexico.org)
Oxfam Niu Di-lân (www.oxfam.org.nz)
Oxfam Novib (Hà Lan) (www.oxfamnovib.nl)
Oxfam Québec (www.oxfam.qc.ca)
Oxfam Nam Phi (www.oxfam.org.za)
KEDV (www.kedv.org.tr/)
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