Nhà ở và Nơi Tạm trú
Toronto, đối với hầu hết 20 phần trăm phụ
nữ và thiếu nữ về vẩn đề nhà ở thì hoặc
không trả nổi hoặc không có đủ hoặc không
thích đáng. Ðó là vì phụ nữ nghèo hơn đàn ông,
nhất là những bà mẹ nuôi con một mình, cao niên,
tàn tật, là nạn nhân của bạo hành hoặc thuộc vào
một nhóm ngoài lề xã hội. Ở Toronto, có hơn
70,000 hộ nằm trong danh sách chờ nhà chính phủ.
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Canada đã tuyên bố nhà ở là nhân quyền. Ðiều này
khiến cho việc cung cấp nhà cho dân là bổn phận
của xã hội chứ không phải bỏ mặc cho thị trường.
Ðến khi nào điều cam kết này được thực hiện
Chính quyền Canada vẫn xem như đã vi phạm
nhân quyền.

Khả năng
'' Nếu bạn để ý gần đây, những nhà tạm trú lớn ở
Toronto bị đóng cửa. Ðó là tất cả những nhà tạm
trú ở dưới phố. Họ đóng cửa những nhà tạm trú
này để xây công đô vào những chỗ đó''
Ðối với những nhà đầu tư tư nhân xây chung cư
cho thuê thì không có lời bằng xây nhà riêng, đưa
đến việc thiếu nhà cho thuê và giá thuê tăng lên.
Người thuê đương diện với nan đề không đủ khả
năng tài chánh nhiều hơn nhũng người làm chủ và
phải trả một phần lớn thu nhập của h† vào tiền thuê
nhà hơn là những người làm chủ nhà. Những hộ
phụ nữ độc thân đứng đầu, phụ nữ độc thân, và
phụ nữ cao niên thường là người đi thuê nhà hơn là
làm chủ nhà và họ thường phải chi trên 50 phần
trăm thu nhập vào tiền thuê nhà.

Nhà Ở Thích đáng,
Chất Lượng và An Toàn
‘'Rệp hành hạ chúng tôi...Nó đã trở
thành cơn dịch và cuộc sống chúng
tôi hầu như bị phá huỷ''- Người mẹ,
người mới đến và có thu nhập thấp
Nhiều phụ nữ, đặc biệt phụ nữ độc thân
nuôi con, bắt buộc phải sống trong
những chỗ ở dưới tiêu chuẩn, có thể xa
dịch vụ, xa phương tiện di chuyển hoặc
chỗ làm việc và không đủ chỗ đáp ứng
nhu cầu đặc biệt của con cái .
Nạn rệp, khu phố không an ninh, những
vi phạm về tiêu chuẩn chỗ ở, và sự
quấy nhiễu chỉ là một vài trong những
tình trạng mà phụ nữ đương đầu khi họ
buộc phải sống trong nhà ở không thích
đáng. Việc cắt giảm ngân sách gần đây
của những cơ quan bảo vệ quyền lợi
người thuê nhà sẽ khiến cho việc phụ
nữ có được những tin tức và được biện
hộ để chiến đấu với những chủ nhà ổ
chuột và điều kiện sống thấp kém trở
nên khó hơn.

Giải Trí và Thì giờ nhàn
Phụ nữ muốn
Phụ nữ muốn
! Chính quyền các cấp phải tài
trợ việc xây dựng nhà hợp tác
xã để chấm dứt nạn vô gia cư
và danh sách chờ nhà chính
phủ trong vòng 10 năm. Ít nhất,
Toronto cần có 1000 căn hộ giá
trợ cấp mỗi năm, như đã được
đề nghị trong bản báo cáo HOT
mà Uỷ Ban Thành phố Toronto
đã thông qua.

! Những công ty phát triển nhà
ở chung cư phải cung cấp 25
phần trăm những căn hộ của
họ để làm những căn hộ cho
gia đình với giá trợ cấp.

! Cơ quan Nhà Cộng đồng
Toronto phải chấm dứt việc tư
nhân hóa những căn hộ lưu
trữ trừ khi hể một căn hộ bán
thì có được hai căn hộ và phải
cải thiện tình trạng những căn
hộ lưu trữ.

! Thành phố Toronto phải rút lại
việc cắt bỏ tài trợ Quỹ Bảo Vệ
Người Thuê.

G

iải trí là đem sức sống cho sức
khoẻ và an sinh của phụ nữ,
đặc biệt là những người cô lập
vì nghèo, có những trở ngại về di trú,
văn hóa hoặc ngôn ngữ. Những sinh
hoạt giải trí khiến phụ nữ đến với nhau
và có chỗ để liên kết, làm quen và tạo
nên những cộng đồng năng động và
bao gồm tất cả. Ðối với một số phụ nữ,
nhất là những người có thu nhập giới
hạn, những phụ nữ cao niên, tiền tham
dự sinh hoạt văn hóa chính là sự cấm
đoán. Những người khác không tham
gia sinh hoạt giải trí hoặc văn hóa là vì
không có phương tiện di chuyển hoặc
không có ai giữ con. Trong một số
trường hợp, những chương trình giải trí
có thể dựa vào những giả thuyết về
người tham dự chương trình và điều
này gây giới hạn sở thích và sự tham
gia của họ.

Sự có khả năng
''Làm sao chúng tôi có khả năng đi
xem viện bảo tàng và hành lang nghệ
thuật. Bạn biết đó, trong khi bạn còn
đang lo cho bữa ăn kế tiếp'' – Mẹ độc
thân, trẻ, da màu

Trong Ngân sách Ðiều Hành 2011, Ủy
Ban Thành phố Toronto đã bỏ phiếu bãi
bỏ chương trình giải trí miễn phí cho
người lớn tại Trung Tâm Ưu Tiên
Toronto. Những Trung tâm Ưu Tiên này
là trung tâm giải trí mà Thành phố đã
biệt riêng ra là quan trọng vì nó mang
låi nhiều lợi ích cho những cộng đồng.
Những Trung tâm Ưu Tiên thường
được đặt trong những cộng đồng có
thu nhập thấp.
Quyết định của Thành phố bãi bỏ
chương trình giải trí miễn phí cho
người lớn tại Trung Tâm Ưu Tiên
Toronto sẽ ảnh hưởng trên 9,000 cư
dân. Nhân viên Thành phố dự đoán
20% những người đã đăng kš sẽ rút
tên vì nay phải đóng tiền lệ phí .
Phụ nữ nói với TWCA rằng những
chương trình giải trí rất quan trọng đối
với sự an sinh của họ. TWCA phản đối
việc bắt đóng lệ phí cho những phụ nữ
của những cộng đồng thu nhập thấp.
Việc mất những chương trình giải trí sẽ
gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với
mức độ căng thẳng của phụ nữ và sức
khỏe toàn diện của họ. Nó sẽ làm họ
trở nên cô lập hơn và vì thế gây ảnh
hưởng trên sự an sinh của gia đình họ.

Sự thích đáng
''Tôi muốn cơ quan giải trí và công viên
phải nhạy cảm hơn về việc không phải
cao niên nào cũng muốn chơi bingo và
hát những bài hát trong WW1. Chương
trình có tính cách kẻ cả quá '' – Phụ nữ
cao niên
Kinh nghiệm và xuất xứ của phụ nữ
quá khác nhau và vì vậy, chương trình
sinh hoạt giải trí phải thích hợp với sở
thích và ưu tiên của những nhóm phụ
nữ khác nhau. Nhiều phụ nữ mới đến
cho biết chương trinh giải trí không
thích đáng về mặt văn hoá và họ không
cảm thấy thoải mái tham gia. Nhiều
chương trình bóng rỗ và hốc ki ngoài
trời có quá nhiều thanh niên tham dự
và những phụ nữ trẻ nói với chúng tôi
rằng họ cần nhiều chương trình thể
dục và thể thao hơn.

! Thiết lập lại chương trình miễn
phí trong những Trung Tâm Ưu
Tiên Toronto.

! Chương trình giải trí phải nhạy
cảm về mặt văn hoá và phải
thích ứng với nhu cầu của phụ
nữ và thiếu nữ đa dạng của
Toronto.

! Chương trình phải linh động về
dịch vụ và giờ mở cửa .

! Chương trình cho cao niên
nam nữ cần tham vấn ý kiến
của họ.

! Nhà vệ sinh và nhà tạm trú
trong công viên phải mở cửa
quanh năm để người ta có thể
sinh hoạt ngoài trời.

TWCA kêu gọi việc thiết lập một văn phòng Bình Đẳng Phụ nữ
để chỉ đạo việc phát triển kế hoạch hành động nhằm bảo vệ
sự bình đẳng của phụ nữ trong sự đa dạng của họ. Văn phòng
này có thể điều động những dịch vụ của thành phố, sáng tạo
những kiến nghị chấm dứt sự kỳ thị phụ nữ trong hệ thống,
chuẩn bị Bản Báo Cáo và liên kết với và yểm trợ những cơ
quan đoàn thể làm việc với phụ nữ trong cả thành phố.
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Nhà trẻ có chất lượng cao, giá phải
chăng là điều cực kỳ quan trọng đối với
phụ nữ muốn làm việc ở ngoài, hoặc
theo đuổi việc học hay huấn luyện.
Việc học lúc còn nhỏ và nhà trẻ có chất
lượng cũng rất quan trọng đối với các
em nhỏ vì các em được ở trong môi
trường kích thích sự học hỏi và đầy sự
chăm sóc có ích cho sự phát triển và
an sinh của các em. Sự thiếu nhà trẻ
gây khó khăn cho đời sống gia đình,

Chăm sóc
con cái
chúng ta
ảnh hưởng quan hệ giữa cha mẹ, và
nhiều khi nhốt phụ nữ ở trong nhà xem
nhẹ tiềm năng kiếm được thu nhập,
tham gia cộng đồng và an sinh của họ.
''Bạn biết đó, khi cả hai chúng tôi đều
đi làm, rời nhà lúc 7:30 sáng, đối với
một đứa trẻ 7,8 tuổi không có cách
nào rời đi được. Bạn không thể gởi
con ở đâu được hết. Thật là khó
khăn. Tôi có thể chăm sóc vài người
bạn và họ có thể trông chừng con tôi
từ sáng đến 7:30 chiều tối khi tôi về
đến nhà. Và như vậy là lâu lắm.
Nhiều khi tôi về trễ hơn. Tôi thường
gọi điện cho cô ấy và những lần như
vậy thì cô ấy cho con tôi ăn và làm
mọi chuyện.Thật là khó và bây giờ
chồng tôi phải nghỉ việc vì chúng tôi
không thể cùng đi làm mỗi ngày từ
sáng sớm đến chiều tối. Chúng tôi
không thể để con mình ở ngoài lâu
như vậy cho nên một trong hai người
phải bỏ việc hoặc sự nghiệp, mọi
thứ'' – Một người mẹ, phụ nữ di trú

LIÊN MINH PHỤ
NỮ TORONTO

TORONTO
WOMEN'S
CITY ALLIANCE

Phương tiện

Khả năng

Không có được nhà trẻ thích đáng,
nhiều phụ nữ bắt buộc bỏ những cơ
hội mà đáng lẽ ra họ có thể có được.
Phụ nữ và gia đình của họ phãi lệ
thuộc vào những chọn lựa về việc giữ
trẻ không đáp ứng nhu cầu của họ.
Đối với những người làm ca hoặc làm
việc xa nhà, tìm được chỗ giữ trẻ là
một thử thách trọng yếu gây nên sự
căng thẳng cho cả cha mẹ và con cái.
Nhiều cha mẹ buộc lòng phải nghỉ ở
nhà và đánh mất những cơ hội việc
làm chỉ vì thiếu nhà trẻ thuận tiện và
giá phải chăng .

Tiền giữ trẻ là vào khoảng $40 - $60
một ngày cho mỗi trẻ. Trong khi có hơn
114,000 trẻ em tuổi 12 trở xuống, sống
trong những gia đình thu nhập thấp ở
Toronto, chính phủ chỉ tài trợ cho
24,000 trẻ em được giữ theo giá trợ
cấp. Vào tháng Sáu năm 2010, có hơn
17,800 trẻ em trong danh sách đợi để
vào nhà trẻ giá trợ cấp. Sự thiếu dịch
vụ giữ trẻ giá trợ cấp ảnh hưởng phụ
nữ có thu nhập thấp hơn và lại mang
trách nhiệm chủ yếu trong việc nuôi
con.

''Tôi không thể đi ra ngoài vì tôi có
mấy đứa nhỏ... Tôi không đi đâu
được hết, Tôi không xem được gì cả.
Như đi làm, như du khách, không có
gì cả vì tôi có con.[Nếu] chính phủ
cho chúng tôi nhiều nhà trẻ giá trợ
cấp, chúng tôi sẽ nhận rồi thì chúng
tôi có thể đi ra ngoài để đi học và làm
việc...Vì vậy, trước hết, chúng tôi cần
nhiều nhà giữ trẻ giá trợ cấp rồi thì
chúng tôi có thể làm mọi vịệc cách
thích đáng và làm với sự tập trung.
Tôi nhận ra đây là nan đề của tôi,
không phải chỉ là nan đề của tôi,
nhiều phụ nữ khác cũng gặp phải nan
đề này. '' – Một người mẹ mới đến

Email: info@twca.ca

Phụ nữ muốn
! Quỹ tài trợ chắc chắn và thích
đáng từ chính quyền các cấp
cho nhà trẻ.
! Một Chương trình Giữ Trẻ Toàn
Quốc.
! Sự mở rộng các dịch vụ giữ trẻ
và số chỗ giữ trẻ với giá trợ
cấp để bao gồm sự giữ trẻ
đồng loạt có chất lượng cao,
dễ sử dụng, và có qui định
! Sự bình đẳng trong việc sử
dụng và chất lượng cho mọi
gia đình.

Web: www.twca.ca

Phone: 647-235-8575

Muốn có bản báo cáo về cuộc nghiên cứu, hãy vào:
http://www.twca.ca/TWCA-publications/uploads/TWCA_June_2010a.pdf

Di chuyển xuyên
qua Thành phố

T

ại Toronto, số lượng phụ nữ sử
dụng xe công cộng để đi làm
nhiều hơn là đàn ông. Theo
thống kê 2006, xe công cộng là
phương tiện di chuyển phổ biến của
28% số phụ nữ đi làm có lương, so với
17% số đàn ông. Tuy nhiên, đối với
phụ nữ mọi lứa tuổi và xuất xứ thì xe
công cộng thường quá mắc tiền và cản
trở việc đi lại. Đối với một số phụ nữ,
việc một số khu vực không có xe hoặc
có xe nhưng phải đợi lâu là điều không
thích đáng.

Khả năng
'' TTC rất mắc mỏ và chúng tôi phải
đi bộ suốt mùa đông. Vì trời quá
lạnh, tôi thường chỉ trả tiền cho hai
đứa con gái nên chúng nó thường đi
xe buýt. Tôi và con trai thường đi bộ.
Vì tiền xe quá mắc tôi đâu có thể trả
$10 mỗi ngày để đi học. Điều này
ảnh hưởng chúng tôi rất nhiều''- Một
người mẹ sống trong nhà tạm trú
Xe công cộng thật là quan trọng đối với
phụ nữ. Phụ nữ phải vật vã mới có tiền
trả tiền xe công cộng, và nhiều khi phải
chọn lựa giữa tiền xe và thức ăn hoặc
đi khám bác sĩ. Một phần của nan đề
này là vì 70% chi phí TTC là lấy từ tiền
xe của hành khách trả - số phần trăm
cao nhất Bắc Mỹ.

Điều này có nghĩa là tăng giá vé xe sẽ
trút lên vai của hành khách mà đa số là
phụ nữ.

Thiết bị
'' Việc một cao niên, một phụ nữ cao
niên đi lại trong thành phố thì khác.
Họ thường không có xe riêng hoặc là
không có phương tiện sử dụng xe.
Họ phụ thuộc hoàn toàn vào việc đi
bộ hoặc đi xe công cộng ''- Phụ nữ
cao niên
Sử dụng phương tiện di chuyển công
cộng và sự an toàn khi đi xe công cộng
là một vấn đề cho nhiều phụ nữ, trong
đó có những bà mẹ có con nhỏ và xe
đẩy em bé, và những người phải dùng
dụng cụ khi bước đi. Nhiều trạm xe
điện ngầm không có thang máy. Nhiều
phụ nữ cho biết những thang máy có ở
trạm thường không hoạt động và đài
thông tin truyền thanh TTC không cho
biết tình hình của những thang máy
khiến cho nhiều phụ nữ có bệnh, hoặc
những phụ nữ bước đi bằng dụng cụ
trợ giúp hoặc những phụ nữ có xe em
bé không biết xoay sở ra sao.

Lộ trình và khu vực
''Đi từ nhà đến khu dưới phố là nơi
làm việc mất hết một tiếng rưỡi. Nếu tôi
đi về trễ và lỡ một chuyến xe bušt thì

tôi phải đợi 20 phút ngoài trời lạnh và
phải đi bộ qua những con đường tối
thui 40 phút'' - Phụ nữ trẻ đi làm

mọi tài xế xe bušt đều sẵn lòng dừng
lại cho phụ nữ xuống xe giữa chừng
những trạm có sẵn.

Nhiều phụ nữ và thiếu nữ sống xa
thành phố phải đi thật lâu mới đến khu
dưới phố. Đối với những cá nhân tuỳ
thuộc vào xe công cộng, việc có xe
công cộng gần nơi họ ở, nơi làm việc
và trường học là điều thiết yếu.
Việc cắt giảm một số lộ trình xe bušt
gần đây đã gây ảnh hưởng cho nhiều
sinh viên và công nhân làm ca đêm
những người này tuỳ thuộc vào những
lộ trình ban đêm để di làm hoặc đi học
và trở về nhà an toàn.

Trên căn bản hàng ngày, phụ nữ và
thiếu nữ đối diện với việc quấy nhiễu
và xâm phạm tình dục khi đi xe công
cộng. Nhiều lần những sự cố này
không được báo. Tiếng nói và kinh
nghiệm của phụ nữ và thiếu nữ sử
dụng xe công cộng phải được lắng
nghe trong tiến trình đặt kế hoạch và
quản lý để những quan tâm về an toàn
của họ được phản ảnh qua việc thiết
kế, đặt hệ thống đèn điện, sắp lộ trình,
sắp giờ xe chạy, trạm ngừng.

Sự An toàn
'' Tôi đội nón kết và mặc áo có nón
trùm đầu cho nó giống đàn ông mặc
dù tôi là phụ nữ. Có vài lần tôi đi và
yêu cầu xe dừng để xuống xe, tài xế
bảo tôi là tôi đâu phải là phụ nữ. Tôi
phải nói xin lỗi ông cho tôi xuống xe
tại đây thế rồi tôi phải gỡ nón ra và
đưa mặt cho họ xem, có khi tôi phải
cởi áo khoác cho họ thấy là tôi có
ngực để được xuống xe và đây là vấn
đề an toàn. -Tôi đâu cần phải ăn mặc
theo một kiểu nào đó chỉ để yêu cầu
xe dừng cho tôi xuống''- Phụ nữ trẻ
da màu ở Scarborough
Vấn đề an toàn trên xe công cộng là
một vấn đề trọng yếu, nhất là đối với
phụ nữ. ''Chương trình Yêu cầu xe
dừng lại '' được đặt ra nhằm tăng
cường sự an toàn cho phụ nữ nhưng
nhiều phụ nữ cho biết không phải tất cả

Phụ nữ muốn
! Thiết lập lại những lộ trình xe
bušt TTC đã bị cắt.

! Tiếp tục tiến hành Chương
trình Thành phố có thêm nhiều
xe điện nhẹ (Transit City) và sự
tham gia của phụ nữ và thiếu
nữ trong việc phát triển đó.

! Gia tăng việc làm cho giá cả
phải chăng và phương tiện sử
dụng dễ dàng.
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