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NGHỊ QUYẾT VỀ PHẢN ỨNG CHUNG VỚI BỆNH VI RÚT EBOLA (EVD) 
 
XÉT THẤY RẰNG bệnh do vi rút Ebola (EVD) tại Guinea, Sierra Leone và Liberia đã lây nhiễm cho nhơn 28,000 
người và giết đi hơn 11,000, theo như báo cáo chính thức (con số người chết thật sự được cho là cao hơn rất 
nhiều) 

XÉT THẤY RẰNG việc phát tán không kiểm soát được của EVD hé lộ ra những yếu kém về hệ thống và cấu trúc 
của các hệ thống chăm sóc sức khỏe tại những nước này gây ra bởi hàng thập kỉ sức khỏe cộng đồng không 
được đầu tư. Hơn nữa, những yếu kém này có tác động trực tiếp đến các đất nước xung quanh như Mali, 
Nigeria và Senegal, và ngay đến những đất nước xa hơn với việc lây nhiễm và chết người vì EVD đã được báo 
cáo tại Mỹ và Tây Ban Nha.   

XÉT THẤY RẰNG hơn 500 nhân viên y tế chết vì Ebola do điều kiện làm việc thấp kém và các phương pháp an 
toàn chưa đủ. Dù có nguy hiểm, hàng ngàn nhân viên y tế vẫn không dùng quyền của mình để rút lui khỏi khu 
vực nguy hiểm. Khi các nhân viên thực sự có tổ chức đình công, đó không phải là hành động theo cơ hội. Đó 
chính là tiếng kêu hoang mang thật lòng bởi những nhân viên đã chịu đựng một lịch sử lâu dài của sự tham 
nhũng, điều kiện làm việc tồi tệ, thiếu hụt nhân sự, và không được trả lương. Đối với việc này, khủng hoảng 
Ebola đã đổ thêm dầu vào lửa, dù rằng họ đã được hứa sẽ nhận đền bù, nhưng họ thường xuyên bị để một 
mình đối mặt với số phận.  
 
XÉT THẤY RẰNG: So sánh các phản ứng của những đất nước khác nhau khi đối mặt với Ebola, rõ ràng là các liên 
đoàn có một vai trò quan trọng trong việc tạo ra phản ứng: tại những đất nước mà liên đoàn có thể hành động 
cùng nhau với ông chủ và chính phủ để đưa ra phản ứng chung như Nigeria và Senegal, căn bệnh đã bị cô lập 
và loại trừ. Cũng tại Ghana, các liên đoàn, ông chủ và chính phủ cùng nhau chuẩn bị đối phó với sự bùng phát 
bệnh. Các liên đoàn tại Mỹ và Tây Ban Nha, trong đó có SEIU, đã hành động cùng chính phủ và ban quản lý về 
những biện pháp thích hợp để bảo vệ nhân viên, bệnh nhân và dân số nói chung.   

XÉT THẤY RẰNG: Ở 3 đất nước bị ảnh hưởng nhiều nhất, các liên đoàn đã không can dự trong việc đưa ra phản 
ứng và vẫn không nằm trong bộ phận tư vấn hậu Ebola. Các liên đoàn tại Guinea ban đầu đã xoay sở để đưa ra 
những cải tiến nhằm cứu lấy cuộc sống đến Đơn Vị Xử Lý Bệnh Ebola. Nhưng, một khi chính phủ bắt đầu đưa 
ra một phản ứng toàn quốc, các liên đoàn tại bộ phận chăm sóc y tế lại bị ra ngoài cuộc. Tại Liberia, các nhân 
viên dịch vụ công không được phép gia nhập liên đoàn và các lãnh đạo liên đoàn bị chính phủ đàn áp khi họ cố 
gắng cải thiện điều kiện làm việc và an toàn cho nhân viên tại Đơn Vị Xử Lý Bệnh Ebola.  

XÉT THẤY RẰNG Các Dịch Vụ Công Quốc Tế (PSI), liên hiệp của các liên đoàn thương mại toàn cầu và là đồng 
minh của SEIU, đại diện cho các nhân viên trong bộ phận chăm sóc sức khỏe và xã hội trên toàn thế giới. PSI, 
hợp tác cùng WAHSUN, Mạng Lưới Các Liên Đoàn Chăm Sóc Sức Khỏe Tây Phi, đã phát triển Chiến Lược Cam 
Thiệp vào Dịch Ebola của Liên Đoàn Thương Mại, với 2 mục tiêu: cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên u tế 
và đấu tranh vì một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn tại Tây Phi. Những công cụ để thực hiện điều này gồm 
có sự hợp tác và trao đổi giữa các liên đoàn; phát triển mạng lưới vững mạnh của các đồng minh; vận động 
hành lang để gây ảnh hưởng đến chính phủ và chính sách quốc tế, và cổ động quyền được có một hệ thống 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng.  

XÉT THẤY RẰNG tại 3 đất nước bị ảnh hưởng nhiều nhất, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp quỹ chủ yếu 
bởi những nhà hảo tâm và việc thiếu hụt nguồn quỹ công cũng như chỉ đạo của nhà nước là nguồn gốc sự yếu 
kém trong hệ thống y tế, và nhận ra rằng việc trốn thuế tại châu Phi của các công ty lớn và những người siêu 
giàu tạo thất thoát tài chính nhiều hơn cho chính phủ các nước châu Phi hơn là tổng số lượng tiền giúp đỡ từ 
bên ngoài chảy vào, và nhận thấy rằng trong số 30 nghìn tỉ đô la vẫn còn đang nằm tại các địa điểm trốn thuế 
an toàn ở Panama, có hơn 10 nghìn tỉ đô la được ước tính là lấy từ những đất nước kém phát triển nhất trên 
thế giới. 

XÉT THẤY RẰNG sự can thiệp lâu dài vào các nước bị EVD của những ngân hàng phát triển đa phương như 
Ngân Hàng Thế Giới, Ngân Hàng Phát Triển châu Phi cũng như các nhà hảo tâm song phương như USAID, DfID 
của Anh, và AFD của Pháp; và cho rằng những ảnh hưởng của họ là để cổ võ việc tư hữu hóa bộ phận chăm sóc 
sức khỏe và giảm lượng nhân viên chính phủ cũng như mức lương trong bộ phận này; chiến lược PSI yêu cầu 
việc vận động hành lang rộng rãi để hỗ trợ cho các liên đoàn bên ngoài châu Phi. 

XÉT THẤY RẰNG: Vào năm 2015, Liên Đoàn 1199SEIU Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe Đoàn Kết khu Đông, Liên 
Minh Y Tá SEIU, Liên Minh Y Tá SEIU tại California, Liên Đoàn SEIU Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe Đoàn Kết khu 



#211 
Nghị Quyết Đề Xuất 

2 
 

Tây, Hội Đồng Bác Sĩ SEIU và AFRAM khu Tây đã hỗ trợ các hoạt động hợp tác với Chiến Lược Phản Ứng bệnh 
Ebola của PSI: PSI đem nhân viên y tế đến Hội Nghị Ebola của Liên Hiệp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành 
phố New York nhằm thiết lập các cơ chế phản ứng toàn cầu; Các liên đoàn SEIU địa phương tổ chức hoạt động 
tăng cao nhận thức cho liên đoàn thương mại các cấp và tại các bệnh viện ở New York và California, và tổ chức 
hoạt động vận động hành lang tại những tổ chức quốc tế cũng như trong nước Mỹ, cả ở New York và ở 
Washington, DC.  

XÉT THẤY RẰNG: Dưới sự điều hành của Obama, nước Mỹ đã làm nhiều hơn mọi nước khác trong việc giúp đỡ 
Tây Phi phản ứng lại với khủng hoảng Ebola, nhưng cho đến nay, tiền thuế của người dân vẫn chỉ tập trung chủ 
yếu vào việc ngân chặn khủng hoảng chứ không phải tìm ra nguyên nhân xảy ra khủng hoảng trầm trọng thế, 
nghĩa là tìm hiểu về các hệ thống chăm sóc y tế không thích hợp. Hơn 100,000 nhân viên đã được tuyển tại 
Guinea, Liberia và Sierra Leone để chống lại Ebola, nhưng những nhân viên này chỉ ký hợp đồng tạm thời và 
không do chính phủ trực tiếp tuyển dụng.     

Do đó, giải pháp được đưa ra là : 
 

1. SEIU sẽ tiếp tục hợp tác cùng PSI và củng cố quan hệ đoàn kết với nhân viên y tế tại Tây Phi để: 
  

o Nâng cao nhận thức trong các thành viên chăm sóc sức khỏe và xã hội của SEIU về cuộc chiến 
chống lại EVD cũng như những trường hợp khẩn cấp về y tế khác trên thế giới. 

o Biện hộ và ủng hộ quyền liên đoàn thương mại cho nhân viên chăm sóc y tế Tây Phi và những 
nơi khác  

o Hỗ trợ PSI trên quốc tế trong việc phát triển tổ chức chiến lược cho các nhân viên chăm sóc 
sức khỏe 

o Tham gia các chiến dịch để mở rộng hệ thống sức khỏe công cộng qua việc mọi người được 
sử dụng miễn phí dịch vụ, trong đó có việc xây dựng cơ chế tài chính quốc tế cho y tế để giải 
quyết các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe chung.   

 
2. SEIU, hợp tác cùng PSI, sẽ vận động hành lang chính phủ Mỹ, các tỏ chức chính phủ và các tổ chức 

quốc tế có liên quan để:  
 

o Đảm bảo rằng nguồn quỹ và những tài nguyên khác đến được với nhân viên chăm sóc sức 
khỏe 

o Yêu cầu trong quá trình cấp quỹ và hợp tác tại Tây Phi và những nơi khác phải có sự tôn 
trọng tự do các quyền hợp tác và quyền liên đoàn thương mại.  

o Thu hút các liên đoàn tham gia vào kế hoạch làm việc (liên tục) để đối mặt với khủng hoảng 
như EVD. 

o Ngưng sử dụng những chính sách tăng nhanh tính dễ bị tổn thương của các đất nước và 
người dân như sự tư hữu hóa và ngưng đầu tư và hệ thống chăm sóc sức khỏe 

o Đầu tư vào những hệ thống chăm sóc sức khỏe công vững mạnh và ai cũng được sử dụng  
o Cải cách luật thuế toàn cầu để đóng cửa những nơi trú ẩn an toàn cho nguồn thuế hay việc 

lách thuế của các công ty đa quốc gia và những người siêu giàu để tài chính quốc nội tăng lên 
nhằm giải quyết những vấn đề ở trên 

 

Nộp lại bởi: 

Liên Đoàn 1199SEIU Nhân Viên Chăm Sóc Sức 
Khỏe Đoàn Kết khu Đông  

Liên Minh Y Tá SEIU  
Liên Minh Y Tá SEIU tại California  
AFRAM khu Tây  
Liên Đoàn SEIU Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe 

Đoàn Kết khu Tây 
Hội Đồng Bác Sĩ SEIU    

 


