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Sự Khởi Đầu của một Phong Trào

Sáng lập viên UDWA/AFSCME Local 3930 là
Ken Msemaji và Fahari Jeffers (trái) với cố vấn
là Cesar Chavez. Ảnh: Carlos LeGerrette

Hale Zukas là
một trong những
nhà hoạt động
đã tranh đấu
giành thắng lợi
thông qua Luật
AB 134 để hình
thành chương
trình IHSS vào
những năm
1970.

Willie Brown, Phát
ngôn viên nổi tiếng
của Hạ viện Tiểu
Bang California,
trong ngày UDWA
vận động ở tiền
sảnh hồi năm 1985.
Vào những năm
80 và những năm
90, chúng ta đã
vận động ở tiền
sảnh rất mạnh tại
Sacramento để cải
thiện trợ giúp tại
gia.

Việc hình thành Chương Trình Chăm Sóc Tại Gia ở California (IHSS) là một
mốc quan trọng trong phong trào đòi quyền cho người khuyết tật. Trước
khi có IHSS, những người cần nhu cầu chăm sóc dài hạn có vài lựa chọn ngoài
nhà dưỡng lão và các tổ chức an dưỡng tiểu bang.
Người khuyết tật được thúc đẩy bởi một khát vọng hưởng các dịch vụ và hỗ
trợ độc lập do họ tự kiểm soát, đã tranh đấu cho một chương trình trợ giúp tại
gia mà người thụ hưởng điều khiển trực tiếp, nới rộng hơn. Sau một cuộc đấu
tranh lâu dài, Thống đốc Ronald Reagan đã ký Luật AB 134 năm 1973, trong đó
hình thành các chương trình như IHSS mà chúng tôi biết hiện nay.
Trong cùng thời gian đó, công nhân chăm sóc tại gia đã được tổ chức cho một
chương trình tốt hơn và điều kiện làm việc. Trong năm 1977, những người
ủng hộ Cesar Chavez thành lập một ủy ban tổ chức mà sau này trở thành
Nghiệp Đoàn Công Nhân Chăm Sóc Tại Gia Hoa Kỳ (UDWA).

Xây dựng một Chương Trình IHSS tốt hơn
Việc hình thành chương trình IHSS chỉ là bước đầu để cải thiện chất lượng
cuộc sống cho cư dân ở California bị khuyết tật, bệnh hoạn và già yếu. Nhiều
thách thức vẫn còn.
Các công nhân chăm sóc tại gia kiếm được mức lương tối thiểu và không có
quyền lợi về sức khỏe. Người thụ hưởng đã khó tìm được người chăm sóc bởi
vì tốc độ thay thế công nhân rất cao.
Vào những năm 1980 và những năm 90, những người ủng hộ, những
người thụ hưởng, và các công nhân chăm sóc tại gia đã cùng nhau làm
việc để xây dựng một chương trình tốt hơn.

Năm 1999, một liên minh khoáng đạt gồm những người ủng hộ quyền của người khuyết tật,
người cao niên, người thụ hưởng và công nhân chăm sóc tại gia nhằm bảo đảm việc thông
qua Dự Luật AB 1682, trong đó mỗi quận được yêu cầu thành lập một văn phòng trách
nhiệm cho mục đích thương lượng tập thể với công nhân chăm sóc IHSS. Luật mới cũng
đề ra một Ủy Ban Tư Vấn IHSS để bảo vệ người thụ hưởng chống lại việc mất giờ dịch vụ, và
quyền của người thụ hưởng là thuê mướn, cho nghỉ việc và giám sát công nhân chăm sóc của
họ.

1983 – Công nhân chăm sóc tại gia đã nhận lương tăng theo giá sinh hoạt
lần đầu tiên.
1993 – Cơ Quan Công Quyền IHSS được thành lập, cải thiện việc cung cấp
các dịch vụ trong chương trình và làm cho chúng phù hợp trên toàn
tiểu bang.

Nhân phẩm và Độc Lập Đang Bị Công Kích
Người thụ hưởng
và công nhân
tham gia lưc
lượng ở
Sacramento hồi
năm 2004 để
chống lại cắt
giảm IHSS bởi
Ban Quản Lý của
Schwarzenegger.

Vấn đề ngân sách tiểu bang và chính trị tồi tệ nhất đã dẫn đến
thời điểm khó khăn cho cộng đồng IHSS khoảng giữa những
năm 2000.
Thống đốc Arnold Schwarzenegger, được bầu vào năm 2003, đã
cắt giảm kinh phí chương trình và cố gắng ngăn cản người thân
chăm sóc cho những người thân thông qua chương trình IHSS. Là
một phần của chiến dịch cắt giảm trợ giúp tại gia, thống đốc và
các đồng minh của ông tuyên bố một cách giả dối là có gian lận
hàng loạt trong chương trình.
Người thụ hưởng và các công nhân đã cùng chống lại để bảo
vệ phẩm giá của những người thân yêu và hàng xóm.

Ở Oakland vào năm 2012,
người thụ hưởng và các
công nhân chăm sóc bất
chấp trời mưa để lắng
nghe lệnh của tòa án
đưa việc ngưng cắt giảm
nghiêm trọng IHSS thành
hiệu lực. Đây là một trong
nhiều vụ kiện mà chúng
ta đã cùng đưa ra tòa để
bảo vệ trợ giúp tại gia.

Giám đốc điều
hành UDWA
là ông Doug
Moore đã
phát biểu tại
một cuộc biểu
tình của hàng
chục ngàn
công nhân
chăm sóc tại
gia và người
thụ hưởng tại
Los Angeles
vào năm 2009.

Thống nhất cho một tương lai tốt hơn
Trong năm 2010, chúng ta đã làm
nên lịch sử “Diễn Hành cho Tương
Lai của California”, một cuộc diễn
hành suốt 48 ngày, qua 350 dặm
từ Bakersfield đến Thủ Phủ Tiểu
bang ở Sacramento.

Các công nhân chăm sóc UDW
tham gia tại một cuộc họp báo
với Tổng Thống Obama năm
2011, nơi ông thông báo kế hoạch
để đảm bảo lương công bằng
cho công nhân trợ giúp tại gia.
Viên chức Nhà Trắng Ảnh của
Lawrence Jackson

Các cuộc tấn công vào cộng đồng IHSS đã đoàn kết chúng ta như
chưa từng có trước đây. Chúng tôi đã sát cánh tranh đấu, và tiếp
tục làm việc hướng tới xây dựng một tương lai tốt hơn.
Năm 2013, tổ chức của những người thụ hưởng và công nhân đạt
đến một thỏa thuận giải quyết trong ba vụ kiện liên quan đến cắt
giảm IHSS. Với thỏa thuận này và triển vọng kinh tế tốt hơn, chúng ta
có thể cùng tiến về phía trước để khôi phục lại chương trình trợ giúp
tại gia.
Chúng ta cam kết:
•

		
		

Lương công bằng và tôn trọng cho các công nhân chăm sóc
tại gia.

•

Tài trợ đầy đủ cho các chương trình cứu giúp đời sống như IHSS.

•

Năm 2012,
chúng ta đã
cùng nhau gửi
một Thông điệp
quan trọng
tại Thủ phủ
Tiểu bang: Trợ
giúp tại gia cứu
mạng sống
và tiết kiệm
tiền bạc.
Ảnh: James
Hamilton

Tôn trọng và nhân phẩm cho cư dân California bị khuyết tật,
bệnh hoạn, và già yếu.
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