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Os  associados  da  SEIU  estão  orgulhosos  do  que  nós  conseguimos  juntos  nos  últimos  anos.  Nós  ganhamos  para  as    
nossas  famílias  e  para  todas  as  pessoas  trabalhadoras  por  unir  um  milhão  de  novos  associados  em  nosso  sindicato,  
os  quais  prestam  cuidados  de  saúde,  serviços  públicos  e  serviços  de  propriedade,  através  do  desenvolvimento  de  
uma  nova  geração  de  líderes  associados,  por  contratos  de  negociação  inovadores  e  ajudando  a  construir  
movimentos  pela  justiça  social,  econômica  e  racial.

Estamos  a  enfrentar  desafios  enormes.    Interesses  especiais  ricos  continuam  a  plataforma  da  economia  e  a  
empreender  ataques  ferozes  sobre  as  pessoas  trabalhadoras  e  a  nossa  capacidade  de  formar  organizações  fortes,  
através  da  promoção  de  leis  e  processos  judiciais  que  tornam  difícil  para  financiar  e  sustentar  os  sindicatos,  que  os  
trabalhadores  têm  trabalhado  duro  para  criar.  Ao  mesmo  tempo,  o  nosso  mundo  está  sendo  drásticamente  
transformado  por  poderosas  forças  tecnológicas,  demográficas,  ambientais  e  mudança  global  econômica.  Para  
superar  o  ataque  dos  interesses  especiais  e  moldar  a  mudança  em  nossas  indústrias,  nós  teremos  de  criar  novas  
formas  de  organização  para  as  pessoas  trabalhadoras  e  construir  um  movimento  mais  amplo  de  justiça.  Nesta  
convenção,  vamos  aprovar  um  plano  para  perseguir  essas  duas  estratégias  principais.

Mas  precisamos  de  mais  do  que  isso  para  ter  sucesso.  Temos  de  inovar  em  todo  o  nosso  trabalho  atual,  para  
fortalecer  e  transformar  nosso  atual  sindicato  de  dois  milhões  de  associados  para  ter  a  voz  mais  forte  e  mais  eficaz,  
para  os  nossos  associados  no  trabalho,  na  mesa  de  negociação,  na  comunidade  e  na  política.

O  desafio  de  inovação  mais  importante  é  descobrir  dos  nossos  associados  como  se  comprometer  e  envolver  mais.  
São  os  líderes,  os  seus  conhecimentos,  sabedoria  coletiva  e  pensamento  estratégico,  os  quais  irão  inovar,  assim  
como  nós  criamos  as  organizações  a  construir  o  poder  para  os  trabalhadores  na  próxima  década.  Temos  de  
continuar  a  investir  nos  líderes.  

A  nossa  inovação  também  deve:

x Fortalecer  e  transformar  os  nossos  modelos  atuais  de  negociação,  representação,  organização  e  
desenvolvimento  do  associado  para  enfrentar  os  desafios  da  nossa  indústria  em  evolução.

x Expandir  a  nossa  voz  na  formação  dessas  indústrias,  para  as  nossas  comunidades  e  as  pessoas  que  servimos  
e  para  quem  nós  fornecemos  cuidados.

x Lutar  e  derrotar  ataques  crescentes  sobre  os  nossos  sindicatos  pelos  empregadores  e  de  interesses  
especiais  ricos.  

x Preparar-‐nos  para  operar  como  uma  organização  sustentável,  dado  o  ataque  por  interesses  especiais  ricos,  
que  estão  empurrando  a  legislação  e  ações  judiciais,  que  minam  a  nossa  capacidade  para  financiar  e  
construir  sindicatos  fortes.

x Torne-‐se  mestre  no  uso  de  novas  tecnologias  para  ganhar  para  os  nossos  associados.  

Isto  não  é  novo  para  SEIU.  Nós  temos  constantemente  inovado  e  adaptado  para  ganhar  para  os  nossos  associados  
e  todas  as  pessoas  trabalhadoras.  O  que  é  novo  é  o  nosso  compromisso  de  inovar  no  nosso  trabalho  atual  ao  
mesmo  tempo  que  nós  concentramos  no  desenvolvimento  das  próximos  formas  de  organização  e  é  preciso  ampliar  
mais  o  movimento  dos  trabalhadores  agora  e  no  futuro.

Juntamente  com  a  nossa  visão  de  uma  sociedade  justa,  nós  imaginamos  um  sindicato,  que  une  a  classe  
trabalhadora  para  ganhar  em  escala  sem  precedentes;  que  inova  para  ser  poderoso,  eficaz  e  inclusivo;  que  usa  
tecnologia  de  ponta  para  ampliar  a  comunicação,  envolvimento,  eficiência  e  poder;  que  é  financeiramente  auto-‐
sustentável  para  ganhar  para  os  nossos  associados  e  gera  os  recursos  necessários  para  ganhar  para  as  pessoas,  as  



Resolução  103A  -‐  Inovar  para  Fortalecer  e  Transformar  o  Nosso  Sindicato  para  Vencer

2

quais  prestam  os  serviços  e  cuidados  que  contamos  com  eles  e  construir  um  movimento  mais  amplo  de  uma  
sociedade  justa.

Portanto  ,  fica  resolvido  .  .  .

A  SEIU  deve  tomar  as  seguintes  medidas  para  reforçar  e  transformar  o  nosso  sindicato  para  ganhar  agora  e  no  
futuro:

1. As  Locais  são  incentivados  a  inovar  para  o  futuro  por:

x Envolver-‐se  em  discussões  com  e  entre  sindicatos  locais  para  identificar  as  oportunidades  mais  
importantes  para  melhorar  e  inovar.

x Comprometendo-‐se  a  tomar  medidas  para  equipar  mais  associados  para  a  etapa  até  maior  do  
envolvimento  em  nosso  sindicato.  

x Testando  e  aplicando  abordagens  para  operar  em  um  ambiente  que  coloca  muitos  desafios  ao  
financiamento  e  sustentação  de  sindicatos  fortes.

x Estabelecimento  de  metas  claras  que  impulsionam  a  inovação  em  todo  o  nosso  trabalho.

x Comprometendo-‐se  a  desenvolver  habilidades,  práticas  e  cultura  de  apoio  à  inovação.

x Compartilhando  e  aprendendo  com  outros  sindicatos  locais.  

2. A  SEIU  estabelecerá  um  Centro  de  Inovação  para  se  conectar  e  apoiar  os  associados  da  SEIU,  as  locais,  
estados  e  divisões  para  inovar  sistematicamente  em  todos  os  nossos  trabalhos  em  curso:

x Para  fortalecer  e  transformar  a  nossa  organização  atual  para  construir  o  poder  de  ganhar  em  escala  
para  a  classe  trabalhora  em  nossas  indústrias  hoje  e  amanhã.

x Para  desenvolver  abordagens  eficazes  para  sobreviver  e  prosperar  em  um  ambiente  que  levanta  
dificuldades  para  a  classe  trabalhora  que  querem  criar,  financiar  e  construir  sindicatos  fortes.

x Para  servir  como  um  hub  que  desenvolve  e  apoia  redes  de  líderes  por  todas  as  locais,  regiões,  divisões  e  
campanhas  para  identificar  desafios,  afiar  as  metas,  compartilhar  o  aprendizado  e  divulgar  as  melhores  
práticas  dentro  do  Sindicato,  bem  como  de  outros  dentro  de  nossos  países  e  para  além,  criar  novas  
abordagens  e  finalmente  recomendar  novos  padrões  que  nos  ajudam  a  construir  o  poder  de  ganhar  em  
escala  e  operar  de  forma  eficaz,  eficiente  e  sustentável.    

3. O  Centro  de  Inovação  deve  desenvolver  e  ajudar  a  implementar,  com  a  entrada  de  líderes  por  todo  o  
Sindicato  -‐  uma  estratégia  global  para  fortalecer  e  transformar  a  nossa  organização  atual,  alinhados  com  os  
objetivos  sindicais  globais  e  prioridades.  O  Centro  deve  ajudar  todo  o  sindicato  a  construir  o  nosso  trabalho  
com  agilidade,  rapidez  e  rigor.  

4. Adotar  a  resolução  complementar  anexada:  "Tornando-‐se  em  Uma  Organização  Tecnológicamente  
Avançada.

ANEXO  1
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Tornando-‐se  uma  Organização  Avançada  Tecnológicamente

Nós  vivemos  em  uma  era  de  rápidas  disruptivas  mudanças  tecnológicas.  Nossos  smartphones  nos  conectam  a  uma  
quantidade  inimaginável  de  informações  através  da  Internet,  aproveitando  mais  poder  de  computação  do  que  o  
original  módulo  lunar  Apollo,  que  pousou  na  Lua  em  1969.  A  tecnologia  digital  nos  dá  a  capacidade  de  se  
comunicar  instantaneamente  com  os  outros  em  praticamente  qualquer  lugar  no  mundo.

Esta  mesma  tecnologia  está  transformando  o  mundo  do  trabalho,  política  e  assuntos  públicos,  organização,  
recreação  -‐  na  verdade,  toda  a  nossa  cultura.  A  tecnologia  pode  nos  fornecer  novas  ferramentas  poderosas,  mas  
também  está  derrubando  nossas  formas  anteriores  de  fazer  as  coisas.

Nós  podemos  ver  as  mudanças,  especialmente  nos  jovens  -‐  "nativos  digitais",  que  naturalmente  se  envolvem  com  a  
nova  tecnologia  para  se  conectar  uns  com  os  outros  e  com  o  mundo  ao  seu  redor  e  com  razão  esperar  para  ser  
parte  de  um  sindicato  que  faz  a  mesmo  .

Há  outras  razões  que  temos  para  nós  nos  tornarmos  mais  tecnológicamente  experientes;  a  rápida  evolução  da  
tecnologia  digital  está  se  reorganizando  como  o  trabalho  é  feito,  transformando  as  nossas  indústrias  e  mudando  a  
política  e  organização  e  comunicação.  As  organizações  bem  sucedidas  terão  de  ser  peritas.  Compreender  e  usar  
novas  tecnologias  digitais  é  uma  necessidade,  se  quisermos  continuar  a  ganhar  para  toda  a  classe  trabalhadora  e  
alcançar  a  nossa  visão.  E  dado  o  ritmo  da  mudança,  nós  precisamos  de  antecipar  e  saltar  à  frente  para  abordagens  
novas  e  emergentes.

SEIU  deve  tornar-‐se  uma  organização  mais  avançado  tecnológicamente  .

Portanto,  se  resolveu:

A  SEIU  e  as  locais  SEIU  precisam  de  tomar  medidas  concretas  para  compreender  os  impactos  da  tecnologia  em  
rápida  evolução  e  estratégicamente  aplicar  aos  nossos  desafios  mais  críticos,  tais  como  de  se  envolver,  ouvir,  
comunicar  com  e  unir  os  trabalhadores  para  continuar  a  crescer  o  nosso  movimento;  como  operar  de  forma  mais  
eficaz  e  eficiente;  e  como  construir  organizações  sustentáveis.  

1. A  SEIU  deve  nomear  um  Diretor  de  Tecnologia  Estratégico  para  liderar  no  desenvolvimento  de  uma  
abordagem  estratégica  para  os  impactos  e  as  aplicações  da  tecnologia,  para  construir  o  poder  para  
a  classe  trabalhadora  e  promover  programas  e  estratégias  da  SEIU.  

2. O  director  também  ajudaria  a  criar  uma  rede  ativa  de  líderes  da  SEIU,  associados  e  funcionários  
envolvidos  na  avaliação  desses  impactos  e  aplicação  de  tecnologia  para  o  trabalho  de  SEIU  na  
organização,  negociação,  representação,  políticas,  comunicações  e  operações.  Os  sindicatos  locais  
são  encorajados  a  continuar  a  trabalhar  para  tornarem-‐se  tecnológicamente  mais  avançados,  no  
serviço  aos  nossos  objetivos  e  estratégias  básicas  e  para  participar  activamente  nas  redes  maiores  
para  compartilhar  e  aprender.

3. O  Director  iria  aprender  com  movimentos,  organizações  e  especialistas  externos  da  SEIU  sobre  
como  aplicar  as  tecnologias  existentes  ao  trabalho  da  SEIU.


