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O  nosso  sindicato  tem  uma  história  longa  e  orgulhosa  da  classe  trabalhadora  de  braços  dados  com  os  outros  para  

provocar  algo  muito  maior  do  que  o  que  era  possível  sozinho.  Desde  o  nosso  nascimento  em  1921  por  plenos  

faxineiros  que  se  uniram  com  fé  e  com  a  comunidade  de  direitos  de  imigrantes  para  exigir  salários  e  condições  de  

trabalho  justos,  os  associados  da  SEIU  e  a  Luta  por  US  $  15  para  os  trabalhadores  não  sindicalizados,  os  quais  estão  

unidos  com  o  imigrante,  justiça  ambiental  e  racial  e  outros  movimentos  de  hoje:  esta  tradição  continua  viva  em  

todos  os  cantos  do  nosso  sindicato.

Na  nossa  Convenção  de  2012,  nós  reconhecemos  que  estávamos  "em  um  momento  que  requer  a  nossa  melhor  

inovação  para  construir  e  fortalecer  parcerias  estratégicas  sustentáveis,  parcerias  de  trabalho  comunitário."  Nós  

desafiamos  a  nós  mesmos  para  tomar  o  nosso  compromisso  de  parcerias  estratégicas  para  o  próximo  nível  em  uma  

resolução,  "Unindo  para  um  Amplo  Movimento  de  99%",  o  qual  continua  a  orientar  o  nosso  trabalho  estratégico  de  

parceria  no  mundo  de  hoje  em  rápida  mudança.

Nos  Estados  Unidos,  64  milhões  de  pessoas  ganham  menos  de  US  $  15  por  hora  e  são  obrigadas  a  atar  dois  e  três  

empregos  para  mal  fazer  face  às  despesas.  Muitas  pessoas  no  Canadá  compartilham  uma  situação  semelhante,  e  

cerca  de  um  terço  em  Porto  Rico  fazem  o  salário  mínimo.  A  maioria  dos  novos  empregos  sendo  criados  são  muitas  

vezes  mal  pagos  e  a  meio  expediente,  tornando-‐se  particularmente  difícil  para  os  jovens  virem  a  ter  sucesso.  Eles  

começam  já  a  trabalhar  em  uma  massiva  dívida  de  empréstimo  de  estudante  e  não  podem  se  safar  disso,  causando  

que  muitos  não  são  capazes  de  alcançar  ou  alcançam  tardemente,  o  Sonho  Americano.  Nós  sabemos  que  o  nosso  

enfoque  principal  do  sindicato  deve  ser  na  construção  de  poder  para  as  pessoas,  cujos  salários  estão  caindo  e  cujas  

vidas  estão  na  balança,  porque  grandes  corporações  e  multimilionários  ricos  têm  trabalhado  para  tornar  mais  difícil  

para  as  pessoas  se  unirem  e  formar  sindicatos  por  mais  de  40  anos.

Esses  interesses  especiais  dos  ricos  estão  tentando  tirar  as  nossas  liberdades  fundamentais  a  cada  virada.  Eles  

derramam  bilhões  em  dinheiro  não  rastreável  em  nossas  eleições,  certificando-‐se  de  que  o  governo  considera  os  

muito  ricos,  e  não  o  resto  de  nós.  Eles  empurram  a  legislação  e  processos  judiciais  que  tornam  mais  difícil  para  as  

pessoas  se  unirem  para  insistir,  que  um  dia  de  trabalho  honesto  merece  uma  remuneração  justa  .  Mesmo  em  face  

de  secas,  tempestades  perfeitas  e  outras  condições  meteorológicas  extremas,  eles  estão  bloqueando  os  esforços  

para  cuidar  do  nosso  planeta  e  manter  a  poluição  do  nosso  meio  ambiente,  mesmo  quando  os  nossos  filhos  lutam  

com  asma  e  não  têm  água  limpa  para  beber.

Estes  mesmos  bilionários  também  estão  por  trás  dos  esforços  para  nos  dividir  com  base  no  nosso  gênero,  aonde  

nascemos,  aonde  vivemos,  como  nós  rezamos,  quem  nós  amamos,  a  nossa  identidade  de  género  ou  a  cor  da  nossa  

pele.  A  agenda  extrema  deles  deixa  as  nossas  escolas  subfinanciadas  enquanto  existe  superlotação  nas  nossas  

prisões,  ameaça  as  famílias  de  imigrantes  de  serem  dilaceradas,  rejeita  os  gays,  lésbicas  e  básicas  pessoas  

transgêneras  e  proteção  legal  de  igualdade  e  fundos  de  ações  judiciais  que  tentam  reverter  a  legislação  marco  

como  a  Lei  dos  Direitos  de  Voto.  O  alcance  deles  se  estende  muito  para  além  das  nossas  margens  costeiras,  de  

exportação  de  extrema  ideologia  deles  que  machuca  todas  as  pessoas  trabalhadoras  assim  como  eles  enviaram  o  

capital  e  empregos  mal  pagos  para  o  exterior.

Para  construir  o  poder  para  as  pessoas  trabalhadoras,  nós  precisamos  ter  a  força  de  um  movimento  mais  amplo  

para  ganhar  em  cada  uma  destas  frentes;  econômica,  racial,  imigrante,  justiça  climática,  direitos  reprodutivos  das  

mulheres  e  igualdade  para  as  mulheres,  pessoas  com  deficiências,  lésbicas,  gays  ,  bissexuais  e  transgêneros.  Nós  

precisamos  de  um  movimento  que  pode  mobilizar  as  ruas,  romper  as  estruturas  que  nos  mantêm  todos  para  trás  e  

reunir  a  força  das  organizações  como  a  nossa  e  a  dos  nossos  aliados,  incluindo  organizações  políticas  

independentes,  assim  nós  podemos  todos  chegar  juntos  e  vencer.
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O  movimento  mais  amplo  que  pode  ajudar  a  construir,  deve  lutar  por  uma  economia  que  funciona  para  todos,  

inclusive  apoiando  as  pessoas  que  estão  se  unindo  para  aumentar  os  salários  e  melhorar  as  condições  de  trabalho,  

a  criação  de  bons  empregos  para  todos,  que  fixa  o  nosso  sistema  de  imigração  quebrado,  terminando  racismo  

estrutural,  tendo  a  certeza  que  cada  comunidade  tem  ar  e  água  limpos  e  cada  pessoa  é  igual  independentemente  

da  identidade  de  género  ou  de  quem  elas  amam.

Nosso  sindicato  pode  tornar  possível  o  impossível,  quando  imaginamos  o  nosso  mundo  com  o  poder  de  um  mais  

amplo  movimento,  aquele  que  reúne  todos,  os  quais  anseiam  para  dar  às  nossas  famílias  uma  vida  boa,  onde  todos  

podem  ser  livres,  felizes  e  saudáveis    e  que  acolhe  a  todos,  os  quais  vem  fazer  o  nosso  mundo  melhor-‐  um  mundo  

aonde  podemos  ganhar  a  nossa  visão  para  uma  sociedade  justa.

Portanto,  ser  o  assunto  resolvido  ,  como  uma  parte  crítica  das  nossas  Três  Estratégias  Núcleo,  o  nosso  sindicato  
vai  construir  um  movimento  mais  amplo  para  a  justiça,  aonde  vamos  por  vezes  liderar,  aderir  ou  seguir  e  que  

pode  mobilizar  nas  ruas,  perturbar  as  estruturas  e  sistemas  que  mantêm  todos  para  trás  e  organizar  para  a  força  

duradoura  por:

1. Alinhando  a  nossa  estrutura  e  recursos  do  sindicato  amplo,  em  torno  de  uma  estratégia  nacional  de  

construção  de  movimento  e  criar  um  organismo  de  sindicato  amplo  de  liderança  para  supervisionar  o  

desenvolvimento  e  a  implementação  do  movimento  de  trabalhos  de  construção  do  nosso  sindicato.  

2. Trazendo  mais  pessoas  para  a  luta  pelos  US$  15  e  um  Sindicato  e  ligando  esse  movimento  para  as  lutas  

da  área  econômica,  racial,  imigrante,  justiça  climática,  direitos  reprodutivos  das  mulheres  e  igualdade  

para  as  mulheres,  Americanos  Nativos  e  Primeiras  pessoas  das  Nações,  as  pessoas  com  deficiências  e  

lésbicas,  homossexuais,  bissexuais  e  transsexuais.  

3. Ligando  a  luta  por  justiça  econômica  com  justiça  racial  através  da  execução  de  um  conjunto  de  

recomendações  internas  e  externas  que  vão  ajudar  a  terminar  o  racismo,  que  vive  em  nossa  justiça  

criminal,  saúde,  economia  e  outras  estruturas  que  mantêm  todos  para  trás.  Nós  vamos  comprometer  a  

nossa  organização  para  acabar  com  o  racismo  anti-‐preto,  que  é  um  remanescente  feio  da  escravidão  e  

da  segregação  nos  Estados  Unidos.  

4. Continuando  o  nosso  compromisso  com  a  reforma  da  imigração  de  senso  comum  ,  apoiando  a  

legislação  federal  que  oferece  um  caminho  para  a  cidadania  para  os  11  milhões  de  imigrantes  

indocumentados  que  vivem  e  trabalham  nos  EUA  ,  continuando  a  apoiar  e  conduzir  as  políticas  pró-‐

imigração  a  nível  estadual  e  local  e  expandir  a  crescente  Latino,  AAPI  ,  Africano  e  o  eleitorado  do  Caribe  

para  ajudar  a  tornar  a  ameaça  real  para  trás  do  voto  dos  imigrantes.

5. Unindo-‐se  com  o  movimento  de  justiça  ambiental  para  lutar  por  ar  e  água  limpos,  para  combater  os  

efeitos  das  alterações  climáticas  e  para  destacar  a  intersecção  de  justiça  climática  com  questões  de  

desigualdade  econômica,  social  e  racial.

6. Com  o  enfoque  na  construção  de  poder  em  estados  e  províncias,  o  qual  combinado  com  o  nosso  poder  

da  indústria,  vai  nos  ajudar  a  conduzir  as  nossas  três  principais  estratégias  e  ganhar  em  escala.  Vamos  

adotar  princípios  que  combinam  o  poder  em  estados  e  províncias  com  a  força  da  indústria  e  irão  

orientar  nosso  programa  e  decisões  de  investimento.
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7. Transformando  o  governo  que  dá  às  famílias  trabalhadoras  e  às  comunidades  delas  uma  voz  poderosa  

no  governo  e  que  equilibra  o  poder  e  a  influência  das  corporações  e  os  interesses  especiais  dos  ricos.

8. Transformando  Capital,  trabalhando  com  líderes  eleitos,  parceiros  e  outras  partes  interessadas  para  

transformar  os  mercados  financeiros  e  sistemas  económicos,  a  fim  de  abordar  o  racismo  estrutural  e  

para  construir  poder  para  todos  os  trabalhadores.

9. Trabalhando  com  associados  de  outros  sindicatos  em  todo  o  país  para  trazer  a  força  deles  para  suportar  

estas  lutas.


