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NẠN KHAN HIẾM NHÀ Ở TẠI MỸ
Để giải quyết nạn vô gia cư và đói kém ở Mỹ, có một tiểu ban đặc trách
gồm các vị thị trưởng của một số thành phố lớn. Các nghiên cứu hàng năm tại
một số thành phố tiêu biểu trong 8 năm qua cho thấy tình trạng người nghèo
không đủ cơm ăn, không nơi trú ngụ đã ngày càng tăng lên. Năm 1989, tổng số
thực phẩm trợ giúp cho những người nghèo khó đã gia tăng đôi chút tại 27 thành
phố mà tiểu ban nghiên cứu. Thế nhưng số lượng đó cũng chỉ đủ giúp các thành
phố này cung cấp cho bốn phần năm số người nghèo xin được cấp phát thực
phẩm tại đó. Cũng trong năm 1989, hơn 60% số người tới ăn tại những trung
tâm cung cấp đồ ăn miễn phí cho người nghèo là trẻ em và cha mẹ các em. Hơn
nữa, theo cuộc nghiên cứu, các gia đình ngày càng phải nhờ vả vào các trung
tâm này, là nơi mà họ coi là nguồn cung cấp thực phẩm dài hạn và đều đặn cho
gia đình họ. Số đơn các gia đình vô gia cư xin cung cấp nhà trong năm 1989 đã
tăng 23%, cũng như số xin cấp những nơi trú khẩn cấp. Phần lớn các đơn này
không được thoả mãn. Tình trạng không đủ nhà để dung cấp cho những người
có lợi tức thấp là nguyên nhân chính tạo ra nạn vô gia cư. Các vị thị trưởng cho
rằng thành phần người vô gia cư năm vừa qua được phân loại cũng tương tự như
một năm trước đây, gồm 1/3 là những gia đình có con nhỏ, gần 1/2 là đàn ông
đọc thân và số còn lại là phụ nữ độc thân hoặc thanh niên sống một mình không
cha không mẹ. Trong 8 năm cầm quyền, chính phủ Reagan coi phần lớn những
người vô gia cư là đám đàn ông độc thân thích sống ngoài đường phố vì nhiều
nguyên nhân khác nhau.
Các vị thị trưởng hi vọng bản phúc trình hàng năm của họ sẽ thúc đảy
quần chúng tạo áp lực buộc Quốc hội và Nhà trắng cung cấp thêm ngân khoản
trợ cấp cho chương trình nhà ở. Các vị này cũng kêu gọi thay đổi luật lệ thuế
khoá năm 1986 để các công ty xây dựng được hưởng lợi nhiều hơn khi xây nhà
cho những người có lợi tức thấp và trung bình. Các thị trưởng ca ngợi người tự
nguyện tới làm việc tại các trung tâm cung cấp đồ ăn miễn phí và những nơi tạm
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trú khẩn cấp cho người nghèo, và kêu gọi Nhà trắng cũng như Quốc hội cần
cung cấp thêm tiền để khắc phục tình trạng mà họ coi là hậu quả tích luỹ do cắt
giảm ngân sách dành cho nhà ở và các chương trình khác dưới thời chính phủ
Reagan gây ra.
Đ.M.K
(Nguồn: The Volce of America)
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