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Cuộc	  bầu	  cử	  tại	  Mỹ	  năm	  2016	  sẽ	  đưa	  các	  viễn	  cảnh	  tranh	  đấu	  của	  chúng	  ta	  về	  tương	  lai	  lên	  trước	  bàn	  cân:	  một	  sẽ	  
đem	  chúng	  ta	  lại	  với	  nhau	  và	  tiến	  về	  một	  tương	  lai	  tốt	  đẹp	  hơn	  cho	  gia	  đình	  mình,	  và	  một	  sẽ	  chia	  cắt	  chúng	  ta	  và	  
kéo	  lùi	  chúng	  ta	  về	  những	  ngày	  đen	  tối	  của	  quá	  khứ.	  
	  
Chúng	  ta	  sẽ	  có	  một	  tổng	  thống	  hoặc	  là	  ủng	  hộ	  cho	  cuộc	  Chiến	  Đấu	  dành	  mức	  lương	  $15	  và	  một	  Liên	  Đoàn	  qua	  việc	  
sử	  dụng	  hết	  sức	  của	  bà	  để	  giúp	  tăng	  lương	  và	  giúp	  hàng	  triệu	  người	  lao	  động	  –	  trong	  đó	  có	  những	  người	  chăm	  sóc	  
tại	  gia	  và	  chăm	  sóc	  trẻ	  em	  –	  liên	  kết	  lại	  cùng	  nhau	  trong	  các	  liên	  đoàn,	  hoặc	  là	  sẽ	  hành	  động	  cùng	  Quốc	  Hội	  Cộng	  
Hòa	  để	  ngăn	  chặn	  người	  lao	  động	  đoàn	  kết	  cùng	  nhau	  trong	  các	  liên	  đoàn	  mà	  xây	  dựng	  nên	  một	  thế	  giới	  tốt	  đẹp	  
hơn	  cho	  gia	  đình	  họ.	  
	  
Tất	  cả	  những	  điều	  có	  ảnh	  hưởng	  đến	  các	  gia	  đình	  lao	  động	  đang	  lâm	  nguy:	  việc	  tăng	  lương	  để	  mọi	  người	  đang	  làm	  
việc	  có	  thể	  nuôi	  sống	  gia	  đình;	  việc	  đầu	  tư	  vào	  chế	  độ	  chăm	  sóc	  trẻ	  em	  có	  chất	  lượng	  cho	  con	  cháu	  chúng	  ta	  và	  
chăm	  sóc	  lâu	  dài	  cho	  ông	  bà	  cha	  mẹ;	  việc	  chống	  lại	  chủ	  nghĩa	  phân	  việc	  sắc	  tộc	  –	  đặc	  biệt	  là	  với	  người	  da	  đen	  –	  để	  
tạo	  ra	  một	  thế	  giới	  nơi	  mà	  bình	  đẳng	  sắc	  tộc	  ngự	  trị,	  nơi	  mà	  tất	  cả	  mọi	  người	  có	  thể	  tham	  gia	  vào,	  và	  phát	  triển	  đến	  
mức	  tối	  đa	  có	  thể;	  và	  việc	  đoàn	  kết	  các	  gia	  đình	  dân	  nhập	  cư	  lại	  với	  nhau	  trên	  con	  đường	  tìm	  kiếm	  quyền	  công	  dân.	  	  
	  
Chúng	  tôi	  đang	  phát	  động	  một	  phong	  trào	  rộng	  khắp	  cho	  mức	  lương	  $15	  và	  một	  liên	  đoàn,	  điều	  mà	  đã	  thay	  đổi	  
cuộc	  đối	  thoại	  toàn	  quốc	  –	  ngay	  cả	  đã	  thay	  đổi	  lịch	  trình	  của	  các	  cuộc	  tranh	  cử	  tổng	  thống	  Mỹ	  -‐	  và	  vì	  chúng	  tôi	  đoàn	  
kết	  cùng	  nhau	  mà	  hơn	  18	  triệu	  người	  đã	  có	  được	  sự	  tăng	  lương	  đó	  trên	  toàn	  nước	  Mỹ.	  	  
	  
Chúng	  tôi	  đã	  làm	  việc	  cật	  lực	  để	  đem	  lại	  công	  bình	  cho	  cộng	  đồng	  những	  người	  nhập	  cư	  và	  đã	  thắng	  được	  những	  
hành	  động	  thực	  thi	  từ	  Tổng	  Thống	  Barack	  Obama	  đem	  lại	  khuây	  khỏa	  cho	  hàng	  trăm	  ngàn	  gia	  đình	  nhập	  cư.	  Giờ	  
đây	  cuộc	  bầu	  cử	  tạo	  cơ	  hội	  để	  lựa	  chọn	  những	  người	  mà	  có	  thể	  đưa	  đất	  nước	  chúng	  ta	  tiến	  dần	  đến	  Viễn	  Cảnh	  của	  
chúng	  tôi	  về	  một	  Xã	  Hội	  Công	  Bằng	  mà	  chúng	  tôi	  đã	  phấn	  đấu	  miệt	  mài	  qua	  các	  chiến	  dịch	  của	  mình,	  qua	  các	  buổi	  
họp	  kín	  về	  công	  bằng	  xã	  hội	  và	  kinh	  tế	  với	  đồng	  minh	  của	  mình,	  với	  các	  liên	  đoàn	  địa	  phương.	  	  	  
	  
Các	  thành	  viên	  SEIU	  đóng	  vai	  trò	  dẫn	  đầu	  trong	  chính	  trị	  tại	  Mỹ,	  Canada,	  và	  Puerto	  Rico	  vì	  chúng	  tôi	  có	  năng	  lực	  để	  
vận	  động	  hàng	  triệu	  cử	  tri.	  Chúng	  tôi	  biết	  rằng	  khi	  chúng	  tôi	  tham	  gia	  vào	  cuộc	  bầu	  cử,	  chúng	  tôi	  sẽ	  tạo	  ra	  sự	  khác	  
biệt	  cho	  những	  người	  lao	  động.	  Chúng	  tôi	  đã	  giúp	  tái	  bầu	  chọn	  Barack	  Obama	  và	  bầu	  chọn	  Justin	  Trudeau,	  người	  
mà	  sự	  lãnh	  đạo	  của	  ông	  đã	  tạo	  nên	  sự	  khác	  biệt	  lâu	  dài	  cho	  các	  gia	  đình	  người	  lao	  động	  tại	  Mỹ,	  Canada.	  Mặc	  cho	  
các	  khủng	  hoảng	  tài	  chính	  tiền	  tệ	  trong	  qua	  khứ,	  các	  thành	  viên	  SEIU	  và	  những	  cộng	  sự	  quan	  trọng	  đang	  dẫn	  đầu	  
các	  công	  việc	  tại	  Puerto	  Rico	  để	  thay	  đổi	  môi	  trường	  kinh	  tế	  chính	  trị	  và	  tạo	  ra	  tương	  lai	  tốt	  đẹp	  hơn	  cho	  hòn	  đảo	  
này.	  	  
	  
Rõ	  ràng	  là	  cuộc	  bầu	  cử	  năm	  2016	  tại	  Mỹ	  sẽ	  là	  điểm	  mấu	  chốt	  trong	  các	  nỗ	  lực	  của	  các	  thành	  viên	  SEIU	  để	  tạo	  ra	  các	  
dạng	  thức	  tổ	  chức	  mới	  cho	  người	  lao	  động,	  xây	  dựng	  một	  phong	  trào	  rộng	  khắp	  hơn	  nhằm	  dành	  được	  sự	  bình	  
đẳng	  trên	  mọi	  mặt	  trận,	  và	  đổi	  mới	  việc	  làm	  của	  liên	  đoàn	  chúng	  tôi	  nhằm	  dành	  chiến	  thắng	  cho	  các	  thành	  viên,	  gia	  
đình	  của	  họ,	  và	  những	  người	  lao	  động	  khác	  trong	  cộng	  đồng	  của	  chúng	  tôi.	  Để	  đẩy	  mạnh	  chương	  trình	  Không	  Gì	  
Ngăn	  Cản	  Nổi	  của	  chúng	  tôi	  nhằm	  dành	  chiến	  thắng	  cho	  người	  lao	  động,	  chúng	  tôi	  phải	  bầu	  chọn	  cho	  những	  người	  
anh	  hùng	  mà	  sẽ	  đứng	  lên	  vì	  các	  gia	  đình	  người	  lao	  động.	  	  
	  
Do	  Đó,	  giải	  pháp	  được	  đưa	  ra	  là	  Liên	  Đoàn	  của	  chúng	  tôi	  phải:	  
	  

1. Dùng	  mỗi	  một	  hành	  động	  trong	  năm	  nay	  để	  đưa	  những	  vấn	  đề	  của	  chúng	  ta	  vào	  cuộc	  tranh	  cử	  chính	  trị	  
2016	  tại	  mọi	  cấp	  độ	  chính	  quyền	  
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2. Yêu	  cầu	  mỗi	  ứng	  cử	  viên	  mà	  chúng	  ta	  ủng	  hộ	  trở	  thành	  người	  anh	  hùng	  mà	  sẽ	  hành	  động	  để	  giúp	  đỡ	  người	  
lao	  động	  liên	  kết	  lại	  với	  nhau	  và	  thành	  lập	  các	  liên	  đoàn	  để	  cải	  thiện	  đời	  sống	  cho	  họ	  và	  cho	  cộng	  đồng	  của	  
họ	  bây	  giờ	  và	  trong	  tương	  lai.	  	  

3. Bầu	  chọn	  cho	  Hillary	  Clinton	  làm	  tổng	  thống	  làm	  anh	  hùng	  cho	  những	  gia	  đình	  người	  lao	  động	  bằng	  cách	  
vận	  động	  hàng	  triệu	  cử	  tri.	  

4. Xây	  dựng	  năng	  lực	  tổ	  chức	  lâu	  dài	  cho	  phép	  hàng	  triệu	  người	  mà	  chúng	  ta	  làm	  việc	  chung	  trong	  cuộc	  bầu	  cử	  
trở	  thành	  một	  thành	  phần	  liên	  tục	  của	  phong	  trào	  rộng	  khắp	  của	  chúng	  ta,	  thông	  qua	  SEIU	  và	  các	  tổ	  chức	  
như	  iAmerica	  và	  mạng	  lưới	  dân	  sự	  cho	  người	  da	  đen.	  Chúng	  tôi	  sẽ	  vận	  động	  120,000	  thành	  viên	  tình	  
nguyện,	  gia	  tăng	  lượng	  thành	  viên	  của	  iAmerica	  lên	  hơn	  300,000,	  tuyển	  vào	  hơn	  300,000	  cử	  tri	  vào	  mạng	  
lưới	  dân	  sự	  cho	  người	  da	  đen,	  và	  đăng	  ký	  hàng	  triệu	  cử	  tri	  tham	  gia	  phong	  trong	  Đấu	  Tranh	  cho	  mức	  lương	  
$15.	  

5. Xây	  dựng	  tiếng	  nói	  vững	  mạnh	  cho	  người	  lao	  động	  thông	  qua	  nguồn	  quỹ	  chính	  trị	  của	  liên	  đoàn	  bằng	  cách	  
đăng	  ký	  thêm	  300,000	  người	  đóng	  góp	  COPE	  đem	  lại	  $10	  hoặc	  hơn	  mỗi	  tháng	  trước	  khi	  đến	  Hội	  Nghị	  năm	  
2020,	  và	  có	  ít	  nhất	  25%	  số	  thành	  viên	  tham	  gia	  vào	  COPE	  tại	  tất	  cả	  các	  liên	  đoàn	  địa	  phương.	  Thêm	  vào	  đó,	  
chúng	  tôi	  sẽ	  trao	  quyền	  cho	  các	  thành	  viên	  không	  thuộc	  liên	  đoàn	  để	  đoàn	  kết	  tiếng	  nói	  của	  họ	  với	  các	  
thành	  viên	  SEIU	  qua	  việc	  đóng	  góp	  cho	  nguồn	  quỹ	  hành	  động	  chính	  trị	  mới.	  	  

6. Vận	  động	  phong	  trào	  không	  gì	  ngăn	  cản	  nổi	  của	  chúng	  tôi	  để	  hỗ	  trợ	  cho	  hội	  nghị	  những	  công	  nhân	  bị	  trả	  
lương	  thấp	  vào	  tháng	  Tám,	  thúc	  đẩy	  các	  nhà	  lãnh	  đạo	  đã	  được	  bình	  chọn	  trong	  các	  tuần	  và	  các	  tháng	  sau	  
các	  cuộc	  bầu	  cử	  tháng	  Mười	  Một	  để	  đảm	  bảo	  rằng	  họ	  hành	  động	  cho	  các	  vấn	  đề	  đang	  ảnh	  hưởng	  đến	  gia	  
đình	  những	  người	  lao	  động,	  và	  tiếp	  tục	  xây	  dựng	  cho	  những	  chiến	  thắng	  đối	  với	  các	  vấn	  đề	  của	  chúng	  tôi	  và	  
các	  cuộc	  bầu	  cử	  quan	  trọng	  trong	  năm	  2018	  và	  xa	  hơn	  nữa.	  	  


