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giao thông ở bolivia tê liệt vì tài xế chuyên chở công cộng đình công

Tin La Paz - Cuộc đình công của nhân viên ngành chuyên chở công cộng vào ngày hôm qua đã
gây ra cảnh hỗn loạn tại Bolivia, bắt đầu cho một tuần lễ biểu tình phản đối cả phe chính phủ lẫn
phe đối lập. Ngay từ lúc sáng sớm, những người biểu tình đã chặn các đường phố chính ở thủ đô La
Paz. Họ phản đối các kế hoạch của chính quyền địa phương của một thị trưởng đối lập, là muốn
kiểm soát các dịch vụ vận tải với hy vọng mang đến nhiều trật tự hơn trên các ngả đường thành phố
chật chội xe cộ lưu thông. Cuộc đình công chỉ kéo dài hai ngày theo kế hoạch, nhưng những người
biểu tình nói họ có thể tiếp tục nếu chính quyền địa phương không rút lại quyết định muốn nắm
quyền điều tiết ngành giao thông vận tải. Giám đốc Sở Giao thông ông Ilarion Quispe nói mọi xung
đột vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Theo ông, việc kiểm soát về giao thông vận tải trong thủ đô La Paz
phải thuộc về nhà nước, không thể bất cứ ai muốn tự do làm gì cũng được. Ông ngao ngán cho biết
việc xung đột xảy ra mỗi ngày và đó là điều không thể chấp nhận. Đa số cư dân của thủ đô thường
sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng khi đi làm hoặc đi học, nhưng vì cuộc đình công của
toàn thể nhân viên ngành này mà các trường học phải đóng cửa, trong khi đó các công ty tư nhân
cũng như công ty nhà nước thông báo họ sẽ thông cảm với những nhân viên nào gặp khó khăn khi
phải tìm các phương tiện khác nhau để đến sở làm. Báo chí địa phương đưa tin rằng cuộc đình công
của ngành giao thông vận tải đã lan tràn trong ít nhất 6 thành phố lớn nhất của Bolivia, trong đó có
La Paz và El Alto.
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