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Nước Sạch cho Flint, Michigan, và Tất Cả Mọi Người là Nhân Quyền 

Nghị Quyết SEIU  

XÉT THẤY RẰNG, người đứng đầu Chính Quyền Cộng Hòa của Michigan, Rick Snyder, đã vô hiệu hóa các cuộc 
bầu cử dân chủ tại Flint bằng cách xóa bỏ thị trưởng và hội đồng thành phố, đồng thời chỉ định người của ông ta làm việc; 
và 

XÉT THẤY RẰNG, những người được chỉ định đó ngay sau đó đã ngăn nguồn nước của Flint từ Hồ Huron với 
đầy các suối nước sạch để chuyển qua sử dụng nước sông Flint bị ô nhiễm nhằm tiết kiệm một số tiền nho nhỏ; và  

XÉT THẤY RẰNG, rất nhiều trong số 9,000 trẻ em của Flint đã bị nhiễm độc chì từ những đường ống bị mài mòn bởi 
nước sông, khiến chúng bị hư não mà không thể chữa khỏi, không thể học hành và găp những vấn đề khác về sức khỏe; và  

XÉT THẤY RẰNG, rất nhiều trong số 100,000 người trưởng thành sinh sống tại thành phố Flint cũng bị 
nhiễm độc chì, và bác sĩ đã phát hiện ra nửa tá các chất độc khác trong nguồn nước và đã có m6o5t đợt bùng nổ 
dịch bệnh viêm phổi Legionnaires; và  

XÉT THẤY RẰNG, các nhân viên nhà nước của bang biết về nguồn nước ô nhiễm kể từ mùa hè năm 2014 nhưng 
lại tuyên bố với báo chí là “Nước tại Flint vẫn an toàn để uống”; và  

XÉT THẤY RẰNG, dù đã tuyên bố trước công chúng như thế, nhưng các nhân viên chính phủ vẫn cung cấp máy lọc 
nước cho tòa nhà chính phủ và tái kết nối công ty General Motors với nguồn nước của Hồ Huron vì nguồn nước của 
Flint làm xói mòn các bộ phận xe trong nhà máy của họ; và  

XÉT THẤY RẰNG, theo như Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường, có 15 phần trên mỗi tỉ được coi là mức độ chì không an 
toàn, và một vài thử nghiệm đã cho thấy con số 4,000 phần trên mỗi tỉ tại nguồn nước của Flint; và 

XÉT THẤY RẰNG, nguồn nước độc đã hủy hoại giá trị nhà cửa và tiềm năng phát triển kinh doanh của thành phố; 
và  

XÉT THẤY RẰNG, thành phố Flint có chủ yếu là người da màu và công nhan lao động, nên đây chính là sự bất 
công về kinh tế, xã hội, và sắc tộc;  

DO ĐÓ, GIẢI PHÁP ĐƯỢC ĐẶT RA LÀ, là người lao động, chúng tôi đoàn kết với người dân Flint trong thảm 
họa sức khỏe cộng đồng này; và  

GIẢI PHÁP KHÁC LÀ, chúng tôi yêu cầu mọi nguồn tài nguyên và nỗ lựa cần thiết để lấy lại nước sạch lành mạnh 
cho người dân Flint càng nhanh càng tốt; và  

GIẢI PHÁP KHÁC LÀ, những người dân Flint đã bị đầu độc bởi nguồn nước, đặc biệt là trẻ em, phải nhận được dịch 
vụ chăm sóc y tế miễn phí suốt đời; và  

GIẢI PHÁP KHÁC LÀ, mọi người đã trải qua những khó khăn kinh tế như giảm giá trị nhà cửa của mình hay thất 
nghiệp, phải nhận được đền bù toàn bộ và được cấp việc làm mới cùng những huấn luyện cần thiết; và  

GIẢI PHÁP KHÁC LÀ, chúng ta phải triệu tập một cuộc thẩm tra độc lập toàn diện về nguyên nhân của khủng 
hoảng nước sạch tại Flint và trách nhiệm của những người gây ra, cùng phán quyết tòa án về tội hình sự;  

GIẢI PHÁP KHÁC LÀ, chúng ta tuyên bố nước sạch và giá phải chăng là nhân quyền và một trong những trách 
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nhiệm thiêng liêng nhất của chính phủ là bảo vệ nguồn nước này cho tất cả mọi người. 


