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2016թ. ԱՄՆ ընտրությունները մեր ապագայի մրցակցային տեսլականները կդնեն քվեարկողների առջև. Այն, ինչը մեզ 
միավորում և առաջ է մղում դեպի ավելի լավ ապագան` մեր ընտանիքների համար, և այն, ինչը մեզ բաժանում և հետ է քաշում 
դեպի մեր անցյալի ամենամռայլ օրերը:
  

Մենք կա´մ կունենանք նախագահ, ով աջակցում է Պայքարը $15-ի և Միության համար և իր ամբողջ հզորությունն օգտագործում 
է` աշխատավարձերը բարձրացնելու և միլիոնավոր աշխատավորներին օգնելու համար, ներառյալ` տնային ծառայություններ և 
երեխայի խնամք ապահովող մարդիկ, միություններում միավորվելու, կա´մ մենք կունենանք նախագահ, ով աշխատում է 
Հանրապետական Կոնգրեսի հետ, որպեսզի դադարեցնի աշխատավորներին միավորվել միություններում` իրենց ընտանիքների 
համար ավելի լավ ապագա կառուցելու նպատակով:

Վտանգված են աշխատավոր ընտանիքներին հուզող խնդիրները. Աշխատավարձերի բարձրացումը, որպեսզի աշխատող ամեն ոք 
կարողանա իր ընտանիքի համար ամրագրի ազգային ուսանողական վարկի պարտքի ճգնաժամը, որպեսզի երիտասարդները 
կարողանան կառուցել իրենց ամերիկյան երազը, մեր երեխաների համար որակյալ մանկական խնամքի և մեր ծնողների ու 
տատիկ/պապիկների համար երկարաժամկետ խնամքի մեջ ներդրումը, ռասսայական խտրականությունը, մասնավորապես` սևերի 
դեմ ռասայական խտրականությունը` ստեղծելու համար մի աշխարհ, որտեղ ռասայական հավասարությունն է գերիշխում, որտեղ 
մենք բոլորս կարող ենք մասնակցել, բարգավաճել և հասնել մեր ամբողջական պոտենցիալին, ինչպես նաև ներգաղթյալների 
ընտանիքները միասին պահելու և դեպի քաղաքացիություն ուղի հարթելու խնդիրը:

Մենք կառուցում ենք $15-ի և միության համար աճող շարժում, որը փոխել է ազգային երկխոսությունը` նույնիսկ փոփոխելով 
ԱՄՆ նախագահական բանավեճերի օրակարգը, և մեր համատեղ աշխատանքի շնորհիվ երկրում ավելի քան 18 միլիոն մարդ շահել 
է աշխատավարձերի բարձրացում:

Մենք շատ ենք աշխատել` ներգաղթյալների համայնքներում արդարություն բերելու համար և Նախագահ Բարաք Օմաբայից 
գործադիր գործողություն ենք շահել` հարյուր հազարավոր ներգաղթյալ ընտանիքներին օգնություն տրամադրելով: Այժմ այս 
ընտրությունը հնարավորություն է ստեղծում ընտրելու մարդկանց, ովքեր առաջ կմղեն մեր երկիրը դեպի մեր Տեսլականը` 
ունենալու Արդար հասարակություն, որը մենք ջանասիրաբար աշխատելով ստեղծել ենք մեր քարոզարշավների, մեր տեղացիների, 
մեր դաշնակիցների և մեր սոցիալական ու տնտեսական արդարության համախոհների միջոցով:  

SEIU-ի անդամներն առաջատար դերակատարում ունեն ԱՄՆ, Կանադայի և Պուերտո Ռիկոյի քաղաքականության մեջ, 
որովհետև մենք միլիոնավոր քվեարկողների մոբիլիզացնելու կարողություն ունենք: Մենք գիտենք, որ նույնիսկ եթե մենք 
զբաղվենք մեր ընտրություններով, մենք նշանակություն ունենք աշխատավոր մարդկանց համար: Մենք օգնեցինք վերընտրվել 
Բարաք Օբամային և ընտրվել` Ջասթին Թրուդոյին, ում ղեկավարությունը երկարատև նշանակություն ունեցավ ԱՄՆ և 
Կանադայի աշխատող ընտանիքների համար: Չնայած պատմական ֆինանսական և բյուջետային ճգնաժամերին, SEIU  անդամները 
և կարևոր գործընկերները Պուերտո Ռիկոյում ղեկավարում են աշխատանքը` քաղաքական և տնտեսական միջավայրը փոխելու և 
կղզու համար ավելի լավ ապագա ստեղծելու նպատակով: 

Պարզ է, որ 2016թ. ԱՄՆ ընտրությունները ճգնաժային են լինելու   SEIU-ի անդամների ջանքերի համար, ուղղված` 
աշխատավոր մարդկանց համար կազմակերպչական նոր ձևեր ստեղծելուն, բոլոր ճակատներում արդարության հասնելու համար 
ավելի մեծ շարժում կառուցելուն, անդամների, նրանց ընտանիքների և մեր համայնքներում այլ աշխատավորների համար 
հաղթանակ տանելու նպատակով մեր միության աշխատանքում նորարարություններին: Աշխատավորների համար հաղթանակ 
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տանելուն ուղղված մեր Կանգ չառնող ծրագիրն առաջ մղելու նպատակով, մենք պետք է ընտրենք չեմպիոններին, ովքեր կկանգնեն 
աշխատավոր ընտանիքների թիկունքին:

Հետևաբար, վճռվում է, որ մեր Միությունը պետք է`

1. Օգտագործի   բոլոր   գործողություններն   այս   տարի   մեր   օրակարգը 2016թ. կառավարության   բոլոր   մակարդակներում  
քաղաքական  քննարկումների  մեջ  ներգրավելու  համար

2. Պահանջի   մեր   կողմից   աջակցված   բոլոր   թեկնածուներին   լինել   առաջատար,   ով   կաշխատի`   օգնելու   համար  
աշխատավորներին  միավորվել և միություններ  կազմել`  իրենց  կյանքը և իրենց  համայնքը  բարելավելու  նպատակով,  այժմ 
և ապագայում:

3. Ընտրի Հիլարի Քլինթոնին, որպես նախագահ և նահանգային ու տեղական առաջատարներին` աշխատավոր ընտանիքների 
համար, միլիոնավոր քվեարկողների մոբիլիզացնելու միջոցով:

4. Կառուցի   տևական   կազմակերպչական   կարողություն,   որը   թույլ   կտա   մեր   կողմից   ընտրություններում   ներգրավված  
միլիոնավոր   մարդկանց   լինել   մեր   մշտապես   աճող   շարժման   շարունակական   մաս,   SEIU-ի կազմակերպությունների  
միջոցով,   ինչպիսիք   են   iAmerica-ն և Սև   քաղաքացիական   ներգրավվածության   ցանցերը, անկախ քաղաքական 
կազմակերպություններ:   Մենք   կմոբիլիզացնենք   120,000   կամավոր   անդամների,   կմեծացնենք   iAmerica-ի 
անդամությունը   300,000-ից ավելի,  Սև   քաղաքացիական   ներգրավվածության   ցանցերում   ընտրողները   կարձանագրենք  
300,000-ից ավելի, և մեր   15-ի   համար   Պայքարի   քվեարկողների   օրակարգում   (Fight   for   15   Voter   Agenda)  
կգրանցենք  մեկ  միլիոն  քվեարկող:

5. Կառուցի աշխատավորների համար հզոր ձայն մեր միության քաղաքական ֆինանսավորման միջոցով` գրանցելով 
հավելյալ  300,000  COPE  նվիրատուների, ովքեր տալիս են  ամսական $10 և ավելի` ըստ մեր 2020 Կոնվենցիայի, 
և բոլոր տեղական միություններում  COPE-ում ունեն նվազագույնը 25 տոկոս մասնակից անդամներ: Բացի դա, մենք 
կհզորացնենք ոչ-միության անդամներին` իրենց ձայները միավորելու   SEIU-ի անդամների հետ` նոր քաղաքական 
գործողության ֆինանսավորմանը նվիրաբերելով:

6. Մոբիլիզացնի մեր կանգ չառնող շարժումը` օգոստոս ամսին աջակցելու համար վատ վարձատրվող աշխատավորի 
կոնվենցիային, ընտրված առաջնորդներին դրդել, որ նոյեմբերի ընտրություններից հետո գալիք շաբաթների և ամիսների 
ընթացքում վստահեցնեն, որ իրենք զբաղվում են աշխատավոր ընտանիքներին հուզող խնդիրներով, և շարունակել առաջ 
գնալ դեպի մեր խնդիրների լուծման հաղթանակը, 2018թ. վճռորոշ ընտրությունները և դրանից էլ հեռու:


