	
  

Teresa Alvarado Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara
Ban Biên Tập Mercury News, Ngày 7 Tháng 8, 2013
30 tháng bảy sẽ là ngày bầu cử để chọn người thay thế cho tội phạm George Shirakawa Jr Giám
Sát Viên Quận Hạt Santa Clara County, Teresa Alvarado và Cindy Chavez là hai phe đối lập - và sự
lựa chọn then chốt là các mối quan hệ hay là lòng trung thành với bổn phận.
Chavez, một người bạn của Shirakawa và cho đến gần đây vẫn là người đứng đầu của Hội lao
động AFL-CIO South Bay, sẽ củng cố quyền lực cơ cấu mà Shirakawa đã nắm giữ trước đây và
tạo thêm sức mạnh của các nghiệp đoàn lao động trong chính thể của quận. Trong khi đó
Alvarado sẽ dùng các mối quan hệ sâu sắc trong cộng đồng thuộc East San Jose cộng với kinh
nghiệm trong các cơ quan tư nhân và tổ chức vô vị lợi để mang lại một bộ mặt mới đầy triển vọng
cho chức vụ này, với khả năng làm việc chung với cả giới lao động lẫn doanh thương để đem lại
lợi ích chung cho cộng đồng. Cho đến hôm nay, Bà vẫn là sự lựa chọn tốt hơn cho quận cũng như
khu vực.
Sự quan hệ và lòng trung thành là chìa khóa ở đây bởi vì cả hai ứng cử viên đều có sự thông
minh, khả năng, cũng như những tư tưởng triết lý và mối quan tâm giống nhau.
Cả hai đều theo đảng Dân chủ. Chavez là người hỗ trợ chính thức của Đảng Dân chủ, với Chủ Tịch
là ông Steve Preminger, đang làm việc cho văn phòng chính sách hội đồng của nghiệp đoàn
Working Partnerships USA, mà Chavez vẫn là người chủ chốt. Một số người theo đảng Cộng hòa
cũng ủng hộ cho bà Alvarado trong cuộc đua này, nhưng chủ yếu là phản ánh sự đối lập của
Chavez.
Những điều quý giá mà Alvarado sẽ đem lại cho cộng đồng, bao gồm sự ủng hộ cho phong trào
lao động, được dựa trên khuynh hướng chính trị và giáo dục mà bà đã thừa hưởng từ khu vực
East Side: mẹ của bà là cựu Giám sát Blanca Alvarado, và người cha quá cố đã từng làm việc với
Cesar Chavez trong những ngày đầu của phong trào farmworker.
Sự khác biệt là Alvarado sẽ khách quan khi quyền lợi của cộng đồng và người đóng thuế xung đột
với những quyền lực chính trị của nghiệp đoàn.
Chavez sẽ giao dịch cửa sau. Bà không phải là một người hâm mộ chính sách cởi mở minh bạch.
Trong khi Alvarado luôn vận động cho sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm của những người
lãnh đạo .
Một việc mà có thể nhìn vào để đánh giá sự quản lý của chính phủ địa phương là Jeff Smith,
người điều hành của quận đang cố tình che dấu sự thất bại của chính quyền địa phương trong
việc kiểm soát tài chính sau sự sụp đổ của Shirakawa. Chúng tôi tin tưởng rằng Alvarado sẽ khách
quan trong cách sử thế và phương pháp làm việc của các vị lãnh đạo và bà sẽ đối mặt với mọi
vấn đề một cách trung thực chứ không dùng những thủ đoạn để tạo lợi ích cá nhân trong guồng
máy chính quyền.
Giống như hầu hết các chính quyền địa phương ngày nay, Quận Hạt Santa Clara phải đối diện với
vấn đề chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, an toàn công cộng và những nhu cầu xã hội cho cộng
đồng như là chính phủ liên bang và thậm chí cả các tiểu bang - những món nợ dài hạn của quỹ
hưu trí và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ là những vấn đề khó khăn lớn không thể bỏ qua. Viên chức
dân cử cần phải sáng suốt và biết nhìn xa, dù phải đánh đổi bằng giá trị của sự ưu ái của quần
chúng trong lúc này. Alvarado là người có thể làm được việc đó. Chúng tôi khuyến khích cử tri khu
vực 2 hãy dồn phiếu cho bà.
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Ngày 27 tháng 6 2013
Ứng cử viên chức vụ Giám Sát Quận Teresa Alvarado chính là một viên chức dân cử tốt nhất cho sự chọn lựa của
các cử tri, người đã cam kết sẽ cải cách chính quyền quận.
Cuộc tranh cử chức Giám Sát Viên khu vực 2 là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử của
khu vực này. Hai phần ba ngân sách của quận - khoảng 3 tỷ USD mỗi năm - là tiền cho lương bổng và quỹ tiết
kiệm hưu trí. Hầu như tất cả các hợp đồng của các viên chức nghiệp đoàn đều đã đến thời kỳ phải thương
lượng lại trong vòng hai năm tới, thêm vào đó là một công trái phiếu 1.7 tỷ chưa trả dành để chăm sóc sức khỏe
cho những viên chức đã về hưu. Cuộc bầu cử sẽ quyết định những vấn đề này sẽ được giải quyết bởi đa số cử
toạ của hội đồng quản trị nghiệp đoàn South Bay Labor Council hoặc một nhân vật độc lập hơn.
Cindy Chavez, người đứng đầu nghiệp đoàn SBLC cùng cánh với tổ chức Working Partnership USA, đang chạy
đua với Teresa Alvarado cho chiếc ghế bỏ trống của George Shirakawa, Jr, người đã bị kết án năm trọng tội và
bây giờ đang phải đối mặt với việc đánh cắp chi phí bầu cử. Cuộc bầu cử đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng
7, và phiếu bầu sẽ được gửi ra trong những ngày sắp tới. Ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử là ngày 15 tháng 7.
Chavez nói rằng đây là một cuộc đua về kinh nghiệm. Như Shirakawa, bà từng là phó thị trưởng thành phố San
Jose dưới thời Ron Gonzales. Shirakawa cũng đã từng phục vụ 14 năm trong Hội đồng Thành phố San Jose;
Chavez được tám năm. Nếu là một trong 11 người đã từng ngồi trên chiếc ghế cử toạ của Hội đồng Thành phố là
có đủ điều kiện để giành chức Giám Sát viên thì Shirakawa dĩ nhiên là hội đủ điều kiện hơn so với Chavez cho cái
chức vụ mà ông đã làm một cách bê bết. Để bây giờ những người đóng thuế phải cần hơn 1 triệu USD để bầu
chọn người thay thế cho ông
Cuộc bầu cử này thực ra là về sự minh bạch, cải cách và chấm dứt tham nhũng chính trị. Chavez có quan hệ với
các chính trị gia nằm trong trung tâm của vụ bê bối chính trị tại địa phương lớn nhất trong thập kỷ rưỡi qua. Bà là
đồng minh của Gonzales, người đã nhận chơi đánh golf và quà tặng khi còn đang tại chức; của Tery Gregory,
người đã phải từ chức trong ô nhục và bị kết tội tham nhũng, của Shirakawa và Xavier Campos, giám đốc điều
hành của MACSA khi quỹ lương hưu của giáo viên bị đánh cắp, và những người không báo cáo ngân sách chi
dùng. Bà thao tác chạy những trang mang ẩn danh làm tổn thương đến sự an nguy của các công tố viên chuyên
truy tố băng đảng bằng cách cho đăng các địa chỉ nhà riêng của họ và hacked email của nhân viên thành phố
nhằm gây khó khăn và Xấu mặt cho đối thủ chính trị.
Chavez đã không trả lời câu hỏi của bồi thẩm đoàn về vai trò của mình trong vụ bê bối rác thải Norcal và đã ngăn
trở mọi cố gắng để thiết lập pháp lệnh Sunshine tại San Jose. Bà từ chối các cuộc phỏng vấn, không trả lời điện
thoại của các cơ quan truyền thông, và đuổi những nhà báo ra khỏi những buổi tổ chức của phòng bầu cử. Luật
sư tranh cử của bà gần đây đã kiện quận hạt để ngăn chận họ phát hành những tài liệu công cộng, và người xử
lý của bà đã la mắng một đài phát thanh về việc kể một câu chuyện về điều này. Trong một thời đại mà công
chúng mong đợi sự minh bạch của các đại diện dân cử, Cindy Chavez hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để nắm
giữ chức vụ trong chính quyền. Bầu chọn bà sẽ là một đại họa đối với việc minh bạch trong chức vụ.
Teresa Alvarado có những dự tính tiến bộ để cải cách chính quyền quận tạo thêm sự minh bạch và đạo đức.
Từng nắm các chức vụ và vị trí quản lý trong các cơ quan tư nhân và tổ chức vô vị lợi, bà có bề dày kinh nghiệm
cần thiết để nghiên cứu kỹ lưỡng những câu hỏi khó mà vẫn giữ được tính độc lập. Bầu lên một ứng cử viên cam
kết cải cách chính quyền là gửi một thông điệp rõ ràng đến văn phòng lãnh đạo rằng tiền công phải được chi tiêu
dè xẻn và trung thực, hơn thế nữa những người đã ủng hộ Shirakawa như Chavez không thể tin tưởng để cho
nắm giữ ngân sách của công chúng.

BẦU cho Teresa Alvarado chức vụ Giám sát viên Quận Hạt.
Phiếu khiếm diện qua đường bưu điện đến ngày 26 tháng 7 hoặc trong ngày bầu cử 30 tháng 7
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