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Liên	  đoàn	  của	  chúng	  ta	  đã	  có	  một	  lịch	  sử	  lâu	  dài	  và	  đáng	  tự	  hào	  khi	  những	  người	  lao	  động	  cùng	  nắm	  tay	  với	  nhau	  
để	  tạo	  nên	  một	  điều	  gì	  đó	  vĩ	  đại	  hơn	  là	  khi	  họ	  đơn	  độc.	  Từ	  khi	  thành	  lập	  vào	  năm	  1921	  bởi	  những	  người	  gác	  cửa	  
tòa	  nhà,	  những	  người	  đã	  cùng	  đoàn	  kết	  trong	  niềm	  tin,	  và	  các	  cộng	  đồng	  vì	  nhân	  quyền	  cho	  người	  nhập	  cư	  để	  đòi	  
được	  hưởng	  mức	  lương	  công	  bằng	  và	  điều	  kiện	  làm	  việc	  tốt,	  cho	  đến	  hiện	  nay	  là	  các	  thành	  viên	  SEIU	  cùng	  với	  các	  
công	  nhân	  không	  phải	  thành	  viên	  nhưng	  vẫn	  theo	  đuổi	  phong	  trào	  Đấu	  Tranh	  cho	  mức	  lương	  $15,	  những	  người	  
đang	  đoàn	  kết	  vì	  sự	  công	  bằng	  cho	  chủng	  tộc,	  cho	  người	  nhập	  cư,	  cho	  môi	  trường	  hay	  theo	  đuổi	  các	  phong	  trào	  
nào	  khác:	  truyền	  thống	  này	  vẫn	  ngân	  vang	  trong	  mọi	  ngõ	  ngách	  của	  liên	  đoàn	  chúng	  tôi.	  
	  
Tại	  Hội	  Nghị	  năm	  2012,	  chúng	  tôi	  đã	  nhận	  ra	  rằng	  mình	  đang	  ở	  tại	  “thời	  điểm	  cần	  có	  sự	  đổi	  mới	  tốt	  nhất	  để	  xây	  
dựng	  và	  củng	  cố	  các	  mối	  quan	  hệ	  lao	  động-‐cộng	  đồng	  mang	  tính	  chiến	  lược	  và	  có	  thể	  tự	  duy	  trì”.	  Chúng	  tôi	  tự	  
thách	  thức	  bản	  thân	  khi	  thực	  hiện	  cam	  kết	  nâng	  các	  mối	  quan	  hệ	  chiến	  lược	  lên	  một	  tầm	  cao	  mới	  trong	  Nghị	  Quyết	  
“Đoàn	  Kết	  cho	  Phong	  Trào	  Mở	  Rộng	  của	  nhóm	  99%”,	  văn	  bản	  mà	  tiếp	  tục	  đóng	  vai	  trò	  dẫn	  dắt	  mối	  quan	  hệ	  chiến	  
lược	  của	  chúng	  tôi	  trong	  một	  thế	  giới	  thay	  đổi	  chóng	  mặt	  ngày	  nay.	  	  
	  
Tại	  Mỹ,	  64	  triệu	  người	  kiếm	  được	  ít	  hơn	  $15	  mỗi	  giờ	  và	  bị	  ép	  phải	  làm	  2-‐3	  việc	  để	  có	  thể	  đủ	  ăn.	  Nhiều	  người	  tại	  
Canada	  cũng	  gặp	  trường	  hợp	  tương	  tự,	  và	  gần	  1/3	  tại	  Puerto	  Rico	  chỉ	  kiếm	  được	  mức	  lương	  tối	  thiểu.	  Phần	  lớn	  các	  
công	  việc	  mới	  được	  trả	  lương	  không	  xứng	  đáng	  và	  là	  công	  việc	  bán	  thời	  gian,	  khiến	  cho	  người	  trẻ	  đặc	  biệt	  gặp	  khó	  
khăn	  trên	  con	  đường	  thành	  công.	  Họ	  bắt	  đầu	  làm	  việc	  khi	  đã	  gánh	  trên	  vai	  món	  nợ	  khổng	  lồ	  từ	  thời	  sinh	  viên	  và	  
không	  thể	  thoát	  khỏi	  nó,	  khiến	  cho	  nhiều	  người	  không	  thể	  đạt	  được,	  hay	  bị	  trì	  hoãn	  đạt	  được	  Giấc	  Mơ	  Tại	  Mỹ	  của	  
mình.	  Chúng	  tôi	  biết	  rằng	  trọng	  tâm	  cốt	  lõi	  của	  mình	  phải	  là	  việc	  xây	  dựng	  sức	  mạnh	  cho	  những	  người	  đang	  bị	  giảm	  
lương	  và	  cuộc	  sống	  đang	  trên	  bờ	  vực	  mất	  cân	  bằng	  bởi	  vì	  trong	  hơn	  40	  năm,	  các	  công	  ty	  lớn	  và	  các	  tỉ	  phú	  giàu	  có	  
đã	  ra	  sức	  khiến	  cho	  việc	  mọi	  người	  tập	  hợp	  lại	  với	  nhau	  để	  thành	  lập	  các	  liên	  đoàn	  trở	  nên	  khó	  khăn	  hơn.	  	  
	  
Những	  người	  đặc	  biệt	  giàu	  có	  này	  đang	  tìm	  cách	  để	  tước	  đi	  sự	  tự	  do	  căn	  bản	  của	  chúng	  ta	  ở	  mọi	  nơi.	  Họ	  tuôn	  ra	  
hàng	  tỉ	  đồng	  một	  cách	  bí	  mật	  vào	  các	  cuộc	  bầu	  cử	  của	  chúng	  tôi,	  họ	  đảm	  bảo	  rằng	  chính	  phủ	  luôn	  ủng	  hộ	  người	  
giàu	  chứ	  không	  phải	  phần	  còn	  lại	  của	  xã	  hội.	  Họ	  thúc	  đẩy	  luật	  pháp	  và	  tố	  tụng	  để	  làm	  cho	  việc	  mọi	  người	  đoàn	  kết	  
với	  nhau	  mong	  muốn	  một	  ngày	  làm	  việc	  thật	  sự	  nhận	  được	  mức	  lương	  xứng	  đáng	  trở	  nên	  khó	  khăn	  hơn.	  Ngay	  cả	  
khi	  đối	  diện	  với	  tình	  trạng	  hạn	  hán,	  bão	  lụt	  dữ	  dội	  hay	  điều	  kiện	  thời	  tiết	  khắc	  nghiệt	  khác,	  ngay	  cả	  khi	  con	  cháu	  
chúng	  ta	  đang	  chiến	  đấu	  với	  căn	  bệnh	  hen	  suyễn	  và	  thiếu	  nước	  uống,	  họ	  vẫn	  ngăn	  chặn	  những	  nỗ	  lực	  cải	  thiện	  
hành	  tinh	  này	  và	  giữ	  môi	  trường	  không	  bị	  ô	  nhiễm.	  	  
	  
Cũng	  chính	  các	  nhà	  tỉ	  phú	  này	  đứng	  sau	  các	  nỗ	  lực	  chia	  cắt	  chúng	  ta	  dựa	  trên	  giới	  tính	  của	  chúng	  ta,	  nơi	  xuất	  thân,	  
nơi	  sinh	  sống	  của	  chúng	  ta,	  điều	  chúng	  ta	  tôn	  thờ,	  người	  chúng	  ta	  yêu,	  nhận	  dạng	  giới	  tính	  của	  chúng	  ta,	  hay	  màu	  
da	  của	  chúng	  ta.	  Hành	  động	  cực	  đoan	  của	  họ	  khiến	  các	  trường	  học	  của	  chúng	  ta	  thiếu	  hụt	  nguồn	  quỹ	  trong	  khi	  lại	  
tăng	  số	  tù	  nhân	  ,	  đe	  dọa	  các	  gia	  đình	  nhập	  cư	  bị	  chia	  cắt,	  từ	  chối	  những	  người	  đồng	  tính	  và	  chuyển	  giới	  và	  sự	  bảo	  
vệ	  hợp	  pháp	  công	  bằng	  cũng	  như	  tiếp	  quỹ	  cho	  các	  vụ	  kiện	  tụng	  đang	  nỗ	  lực	  thu	  hồi	  các	  quy	  định	  luật	  pháp	  bước	  
ngoặc	  như	  Đạo	  Luật	  Quyền	  Bầu	  Cử.	  Tầm	  tay	  của	  họ	  vươn	  dài	  hơn	  cả	  biên	  giới	  của	  chúng	  ta	  –	  phổ	  biến	  ý	  thức	  hệ	  
cực	  đoan	  của	  họ	  để	  gây	  đau	  khổ	  cho	  người	  lao	  động	  –	  cùng	  với	  nguồn	  vốn	  và	  các	  việc	  làm	  được	  trả	  lương	  thấp	  ra	  
nước	  ngoài.	  	  
	  
Để	  xây	  dựng	  sức	  mạnh	  cho	  người	  lao	  động,	  chúng	  tôi	  cần	  sức	  mạnh	  của	  một	  phong	  trào	  rộng	  khắp	  hơn	  để	  chiến	  
thắng	  tại	  mỗi	  một	  chiến	  trường	  này;	  sự	  công	  bình	  kinh	  tế,	  chủng	  tộc,	  cho	  người	  nhập	  cư,	  cho	  môi	  trường,	  cũng	  như	  
quyền	  được	  làm	  mẹ	  của	  phụ	  nữ,	  việc	  đối	  xử	  công	  bằng	  với	  phụ	  nữ,	  với	  người	  khuyết	  tật,	  người	  đồng	  tính	  nam	  nữ,	  
người	  song	  tính,	  và	  người	  chuyển	  giới.	  Chúng	  tôi	  cần	  một	  phong	  trào	  có	  thể	  vận	  động	  được	  trên	  các	  nẻo	  đường,	  
phá	  vỡ	  các	  hệ	  thống	  đang	  giam	  cầm	  chúng	  tôi,	  và	  tập	  hợp	  sức	  mạnh	  của	  các	  tổ	  chức	  tương	  tự	  như	  mình	  cũng	  như	  
đồng	  minh	  của	  mình,	  trong	  đó	  có	  các	  tổ	  chức	  chính	  trị	  độc	  lập,	  để	  tất	  cả	  chúng	  tôi	  cùng	  đoàn	  kết	  và	  giành	  thắng	  lợi.	  	  
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Phong	  trào	  rộng	  khắp	  mà	  chúng	  tôi	  góp	  phần	  xây	  dựng	  sẽ	  chiến	  đấu	  cho	  một	  nền	  kinh	  tế	  phục	  vụ	  tất	  cả	  mọi	  người,	  
bao	  gồm	  cả	  việc	  hỗ	  trợ	  những	  người	  đang	  đoàn	  kết	  để	  mong	  được	  tăng	  lương	  ,	  cải	  thiện	  tiêu	  chuẩn	  làm	  việc,	  tạo	  
công	  việc	  tốt	  cho	  mọi	  người,	  sửa	  đổi	  lại	  hệ	  thống	  nhập	  cư	  đã	  bị	  đổ	  vỡ,	  kết	  thúc	  chủ	  nghĩa	  phân	  biệt	  chủng	  tộc	  có	  hệ	  
thống,	  đảm	  bảo	  rằng	  mọi	  cộng	  đồng	  đều	  có	  không	  khí	  và	  nước	  sạch,	  và	  rằng	  mọi	  người	  đều	  bình	  đẳng	  bất	  kể	  giới	  
tính	  hay	  việc	  họ	  yêu	  ai.	  
	  
Liên	  đoàn	  của	  chúng	  tôi	  có	  thể	  biến	  điều	  không	  thể	  thành	  có	  thể	  khi	  chúng	  tôi	  mơ	  ước	  đến	  một	  thế	  giới	  với	  sức	  
mạnh	  của	  phong	  trào	  rộng	  khắp	  này	  –	  một	  phong	  trào	  liên	  kết	  mọi	  người	  lại	  với	  nhau,	  những	  người	  đang	  khao	  khát	  
đem	  lại	  cho	  gia	  đình	  mình	  cuộc	  sống	  tốt	  đẹp	  hơn	  nơi	  mà	  mọi	  người	  được	  tự	  do,	  hạnh	  phúc,	  và	  khỏe	  mạnh,	  và	  một	  
phong	  trào	  mà	  chào	  đón	  tất	  cả	  những	  ai	  muốn	  thế	  giới	  trở	  nên	  đẹp	  đẽ	  hơn	  –	  một	  phong	  trào	  mà	  chúng	  ta	  có	  thể	  
đạt	  được	  Viễn	  Cảnh	  về	  một	  Xã	  Hội	  Công	  Bình.	  
	  
Do	  đó,	  phương	  pháp	  được	  đề	  ra	  là,	  như	  một	  phần	  trọng	  yếu	  của	  3	  Chiến	  Lược	  Cốt	  Lõi	  của	  chúng	  ta,	  liên	  đoàn	  
chúng	  tôi	  sẽ	  Xây	  Dựng	  một	  Phong	  Trào	  Rộng	  Khắp	  Hơn	  vì	  sự	  công	  bình,	  nơi	  chúng	  ta	  có	  thể	  lãnh	  đạo,	  tham	  gia,	  
hay	  đi	  theo,	  và	  phong	  trào	  mà	  có	  thể	  thực	  hiện	  trên	  đường	  phố,	  có	  thể	  phá	  vỡ	  các	  hệ	  thống	  và	  cấu	  trúc	  đang	  cầm	  
giữ	  chúng	  ta	  lại,	  và	  có	  thể	  tổ	  chức	  để	  có	  được	  sức	  mạnh	  vĩnh	  cữu,	  bằng	  cách:	  

	  
1. Sắp	  xếp	  cấu	  trúc	  toàn	  liên	  đoàn	  cũng	  như	  nguồi	  tài	  nguyên	  theo	  chiến	  lược	  xây	  dựng	  phong	  trào	  tầm	  cỡ	  

quốc	  gia,	  và	  tạo	  ra	  bộ	  phận	  lãnh	  đạo	  cấp	  liên	  đoàn	  để	  quan	  sát	  tiến	  triển	  và	  sự	  thực	  thi	  công	  việc	  xây	  
dựng	  phong	  trào	  của	  liên	  đoàn	  chúng	  tôi.	  	  
	  

2. Thu	  hút	  thêm	  nhiều	  người	  vào	  phong	  trào	  Chiến	  Đấu	  cho	  mức	  lương	  $15	  và	  Liên	  Đoàn,	  cũng	  như	  kết	  
nối	  phong	  trào	  này	  với	  các	  cuộc	  chiến	  khác	  cho	  sự	  bình	  đẳng	  kinh	  tế,	  sắc	  tộc,	  người	  nhập	  cư,	  và	  khí	  hậu,	  
và	  quyền	  được	  làm	  mẹ	  của	  phụ	  nữ,	  việc	  đối	  xử	  bình	  đẳng	  cho	  phụ	  nữ,	  cho	  người	  Thổ	  Dân	  châu	  Mỹ,	  cho	  
những	  người	  Thổ	  Dân	  của	  Canada,	  cho	  người	  khuyết	  tật,	  cho	  người	  đồng	  tính	  nam	  nữ	  và	  chuyển	  giới.	  	  
	  

3. Kết	  nối	  cuộc	  chiến	  vì	  bình	  đẳng	  kinh	  tế	  với	  bình	  đẳng	  sắc	  tộc	  qua	  việc	  thực	  hiện	  các	  khuyến	  nghị	  nội	  bộ	  
lẫn	  bên	  ngoài	  nhằm	  giúp	  kết	  thúc	  chủ	  nghĩa	  phân	  biệt	  chủng	  tộc	  tồn	  tại	  trong	  hệ	  thống	  phán	  định	  tội	  
phạm,	  hệ	  thống	  chăm	  sóc	  sức	  khỏe,	  nền	  kinh	  tế,	  và	  các	  hệ	  thống	  khác	  đang	  cầm	  giữ	  con	  người	  lại.	  
Chúng	  tôi	  sẽ	  cam	  kết	  tổ	  chức	  của	  mình	  sẽ	  vì	  việc	  kết	  thúc	  chủ	  nghĩa	  phân	  biệt	  chủng	  tộc	  với	  người	  da	  
đen,	  vốn	  là	  một	  tàn	  dư	  xấu	  xa	  của	  chế	  độ	  nô	  lệ	  và	  áp	  bức	  tại	  Mỹ.	  	  
	  

4. Tiếp	  tục	  cam	  kết	  của	  chúng	  tôi	  đối	  với	  việc	  tái	  định	  hình	  sự	  nhập	  cư	  thông	  thường	  bằng	  cách	  hỗ	  trợ	  luật	  
pháp	  liên	  bang	  tạo	  cơ	  hội	  nhập	  tịch	  cho	  11	  triệu	  người	  nhập	  cư	  chưa	  có	  giấy	  tờ	  đang	  sinh	  sống	  và	  làm	  
việc	  tại	  Mỹ,	  tiếp	  tục	  hỗ	  trợ	  và	  thúc	  đẩy	  các	  chính	  sách	  cấp	  độ	  toàn	  bang	  lẫn	  cơ	  sở	  đang	  ủng	  hộ	  việc	  nhập	  
cư,	  cũng	  như	  mở	  rộng	  khu	  vực	  bầu	  cử	  đang	  gia	  tăng	  của	  người	  Mỹ	  La	  Tinh,	  Mỹ	  gốc	  Á	  và	  Thái	  Bình	  
Dương,	  Mỹ	  gốc	  Phi,	  và	  Ca-‐ri-‐bê	  để	  giúp	  khiến	  cho	  lời	  đe	  dọa	  trở	  thành	  sự	  thật	  đằng	  sau	  lá	  phiếu	  của	  
người	  nhập	  cư.	  
	  

5. Liên	  kết	  với	  phong	  trào	  bình	  đẳng	  môi	  trường	  để	  chiến	  đấu	  vì	  nguồn	  không	  khí	  và	  nước	  sạch,	  chống	  lại	  
các	  hậu	  quả	  của	  việc	  biến	  đổi	  khí	  hậu	  toàn	  cầu,	  và	  nêu	  bật	  sự	  giao	  thoa	  của	  sự	  bình	  đẳng	  khí	  hậu	  với	  các	  
vấn	  đề	  về	  bất	  công	  trong	  kinh	  tế,	  xã	  hội,	  và	  sắc	  tộc.	  
	  

6. Tập	  trung	  vào	  việc	  xây	  dựng	  sức	  mạnh	  tại	  các	  bang	  và	  tỉnh	  để	  kết	  hợp	  với	  sức	  mạnh	  trong	  ngành	  của	  
mình	  mà	  giúp	  chúng	  tôi	  thúc	  đẩy	  3	  chiến	  lược	  cốt	  lõi	  và	  chiến	  thắng	  trên	  mọi	  cấp	  độ.	  Ch1ung	  tôi	  sẽ	  
thông	  qua	  các	  nguyên	  tắc	  nhằm	  kết	  hợp	  sức	  mạnh	  tại	  các	  bang,	  các	  tỉnh,	  và	  sức	  mạnh	  nội	  ngành	  và	  sẽ	  
hướng	  dẫn	  chương	  trình	  cũng	  như	  các	  quyết	  định	  đầu	  tư	  của	  mình.	  
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7. Chuyển	  đổi	  chính	  quyền	  để	  đem	  lại	  cho	  các	  gia	  đình	  người	  lao	  động	  và	  cộng	  đồng	  của	  họ	  tiếng	  nói	  có	  

trọng	  lượng	  trong	  chính	  phủ	  và	  có	  thể	  cân	  bằng	  quyền	  lực	  và	  tầm	  ảnh	  hưởng	  của	  các	  công	  ty	  lớn	  cũng	  
như	  các	  cá	  nhân	  siêu	  giàu.	  
	  

8. Chuyển	  đổi	  Nguồn	  Vốn,	  làm	  việc	  với	  các	  nhà	  lãnh	  đạo	  được	  bình	  chọn,	  đối	  tác,	  và	  các	  cổ	  đông	  khác,	  để	  
chuyển	  đổi	  các	  thị	  trường	  tài	  chính	  và	  hệ	  thống	  kinh	  tế	  để	  giải	  quyết	  vấn	  đề	  chủ	  nghĩa	  phân	  biệt	  chủng	  
tộc	  có	  hệ	  thống	  và	  xây	  dựng	  sức	  mạnh	  cho	  mọi	  công	  nhân.	  	  

	  
9. Làm	  việc	  với	  các	  thành	  viên	  của	  các	  liên	  đoàn	  khác	  trên	  toàn	  đất	  nước	  để	  liên	  kết	  với	  sức	  mạnh	  của	  họ	  

cho	  các	  cuộc	  chiến	  đấu	  này.	  
	  
 


