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Tại	  Hội	  Nghị	  2012,	  cácđại	  biểu	  SEIU	  đã	  cam	  kết	  xây	  dựng	  hệ	  thống	  phát	  triển	  các	  lãnh	  đạo	  để	  “phát	  động	  phong	  
trào	  to	  lớn	  cho	  nhóm	  99%”.	  Kể	  từ	  đó,	  các	  liên	  đoàn	  địa	  phương,	  kết	  hợp	  cùng	  ban	  Những	  Nhà	  Lãnh	  Đạo	  Hành	  Động	  
cho	  Công	  Lý	  (LAJ)	  đã	  tuyển	  và	  huấn	  luyện	  cho	  28,439	  hành	  lãnh	  đạo	  thành	  viên	  và	  209,532	  nhà	  hoạt	  động	  –	  vượt	  
qua	  những	  mục	  tiêu	  mà	  các	  đại	  biểu	  đạt	  ra	  cách	  đây	  4	  năm.	  Cùng	  với	  hơn	  1,000	  thành	  viên	  địa	  phương	  và	  quốc	  tế	  
là	  thành	  phần	  trong	  hệ	  thống	  phát	  triển	  nhà	  lãnh	  đạo,	  những	  thành	  viên	  này	  đang	  xây	  dựng	  phong	  trào	  của	  chúng	  
ta	  cho	  sự	  bình	  đẳng	  về	  kinh	  tế,	  xã	  hội,	  môi	  trường	  và	  sắc	  tộc,	  cũng	  như	  việc	  đối	  xử	  công	  bằng	  với	  phụ	  nữ,	  người	  tàn	  
tật,	  người	  đồng	  tính	  nam	  nữ	  và	  chuyển	  giới.	  
	  
Thắng	  lợi	  liên	  tục	  của	  hệ	  thống	  phát	  triển	  lãnh	  đạo	  này	  phụ	  thuộc	  vào	  sự	  cam	  kết	  của	  chúng	  ta	  về	  việc	  liên	  kết	  nó	  
xuyên	  suốt	  trong	  tổ	  chức	  và	  trong	  các	  hoạt	  động	  cũng	  như	  giúp	  nó	  thích	  nghi	  với	  những	  thách	  thức	  còn	  ở	  phía	  
trước.	  Những	  nhà	  lãnh	  đạo	  sáng	  suốt	  sẽ	  đem	  đến	  sự	  khôn	  ngoan	  tập	  thể	  và	  suy	  nghĩ	  chiến	  lược	  nhằm	  cho	  phép	  
chúng	  ta	  đổi	  mới	  và	  tại	  ra	  những	  tổ	  chức	  mới	  để	  xây	  dựng	  sức	  mạnh	  cho	  người	  lao	  động	  trong	  thời	  gian	  sắp	  tới.	  
Chúng	  ta	  phải	  tiếp	  tục	  đầu	  tư	  vào	  những	  nhà	  lãnh	  đạo	  đó.	  
	  
Do	  đó,	  giải	  pháp	  được	  đưa	  ra	  là:	  
	  

1. Tất	  cả	  liên	  đoàn	  địa	  phương	  phải	  tạo	  các	  kế	  hoạch	  phát	  triển	  lãnh	  đạo	  cho	  mọi	  cấp	  độ	  lãnh	  đạo	  (lãnh	  đạo	  
thành	  viên,	  nhân	  viên,	  và	  lãnh	  đạo	  được	  bình	  chọn,	  lãnh	  đạo	  lão	  thành).	  Những	  kế	  hoạch	  này	  sẽ:	  
➢ Tương	  đương	  với	  những	  mục	  tiêu	  chiến	  lược	  ngắn	  và	  dài	  hạn	  của	  liên	  đoàn	  địa	  phương	  và	  quốc	  tế;	  	  
➢ Đáp	  ứng	  với	  bảng	  phân	  tích	  của	  liên	  đoàn	  địa	  phương	  về	  dữ	  liệu	  Tính	  Công	  Bằng	  và	  Bao	  Hàm	  trong	  

Tổ	  Chức	  của	  họ;	  và	  
➢ Gồm	  những	  năng	  lực	  trong	  Những	  Tiêu	  Chuẩn	  về	  Lãnh	  Đạo	  của	  SEIU.	  

	  
2. Các	  liên	  đoàn	  địa	  phương	  và	  Liên	  Đoàn	  Quốc	  Tế	  sẽ	  tiếp	  tục	  theo	  dõi	  và	  báo	  cáo	  dữ	  liệu	  nhân	  chủng,	  và	  hành	  

động	  để	  cải	  thiện	  động	  tác	  theo	  dõi	  này	  để	  có	  dữ	  liệu	  chính	  xác	  hơn.	  
	  

3. Các	  liên	  đoàn	  địa	  phương	  sẽ	  tiếp	  tục	  theo	  dõi	  và	  báo	  cáo	  dữ	  liệu	  về	  nhà	  lãnh	  đạo	  thành	  viên	  và	  nhà	  hoạt	  
động	  thành	  viên	  và	  Liên	  Đoàn	  Quốc	  Tế	  phải	  tạo	  ra	  được	  một	  hệ	  thống	  trách	  nhiệm	  vững	  mạnh	  để	  hỗ	  trợ	  
các	  liên	  đoàn	  địa	  phương.	  
	  
	  

4. Tất	  cả	  các	  chiến	  dịch	  của	  liên	  đoàn	  địa	  phương	  và	  quốc	  tế	  phải	  có	  mục	  tiêu	  phát	  triển	  đội	  ngũ	  lãnh	  đạo,	  
gồm	  Tính	  Công	  Bằng	  và	  Bao	  Hàm	  trong	  Tổ	  Chức.	  
	  

5. Tất	  cả	  liên	  đoàn	  địa	  phương	  phải	  có	  Nhà	  Điều	  Phối	  MLA	  được	  trao	  quyền	  để	  giữ	  cho	  chương	  trình	  tại	  chỗ	  
của	  họ	  có	  trách	  nhiệm	  về	  các	  thang	  đo	  lường	  sự	  phát	  triển	  lãnh	  đạo,	  và	  được	  kết	  nối	  với	  những	  đồng	  sự	  
trong	  toàn	  liên	  đoàn.	  

	  
6. Liên	  Đoàn	  Quốc	  Tế	  sẽ	  tiếp	  tục	  ủng	  hộ	  các	  cộng	  đồng	  học	  tập	  giữa	  các	  liên	  đoàn	  địa	  phương	  như	  Điều	  Phối	  

Viên	  MLA,	  Hội	  BOLD-‐Rockwood,	  Cố	  Vấn	  Viên,	  Quản	  Lý	  Trung	  Tâm	  Tài	  Nguyên	  của	  Thành	  Viên,	  Nhà	  Lãnh	  
Đạo	  Thế	  Hệ	  Trẻ,	  và	  Kỹ	  Thuật	  Viên.	  TEACH,	  nền	  tảng	  trực	  tuyến	  cho	  các	  cộng	  đồng	  học	  tập	  này	  sẽ	  tiếp	  tục	  
được	  mở	  rộng.	  	  

 
7. Chúng tôi sẽ  phát triển và sử dụng các kỹ thuật tiên tiến để thu hút thêm nhiều thành viên vào mọi hoạt 
động của liên đoàn, trong đó có việc thu hút vào hoạt động chính trị tại mọi cấp độ địa phương, khu vực, 
toàn bang và toàn quốc.	  
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8. Mỗi	  liên	  đoàn	  địa	  phương	  phải	  có	  kế	  hoạch	  xác	  định,	  tuyển	  dụng,	  và	  phát	  triển	  các	  lãnh	  đạo	  thành	  viên	  mà	  

dưới	  độ	  tuổi	  35.	  
	  

9. Liên	  đoàn	  địa	  phương	  và	  Quốc	  Tế	  phải	  hợp	  tác	  cùng	  đầu	  tư	  cho	  thành	  công	  của	  nhau	  và	  cùng	  chịu	  trách	  
nhiện	  cho	  tám	  báy	  nhiệm	  vụ	  xây	  dựng	  ở	  trên.	  

	  
Hệ	  thống	  phát	  triển	  lãnh	  đạo	  này	  sẽ	  cần	  thiết	  trong	  4	  năm	  tới	  để	  thực	  hiện	  những	  chiến	  lược	  quan	  trọng	  trong	  Nghị	  
Quyết	  117	  Không	  Gì	  Ngăn	  Cản	  Được	  Chúng	  Ta:	  Chương	  Trình	  để	  Dành	  Thắng	  Lợi	  cho	  Người	  Lao	  Động.	  Ngoài	  việc	  
tiếp	  tục	  cống	  hiến	  sức	  lực	  cho	  các	  chiến	  dịch	  toàn	  liên	  đoàn	  và	  địa	  phương,	  chúng	  ta	  sẽ	  chuyển	  trọng	  tâm	  tương	  lai	  
của	  sự	  lãnh	  đạo	  tập	  thể	  để:	  	  

	  
o Đổi	  mới	  nhằm	  củng	  cố	  và	  biến	  chuyển	  liên	  đoàn	  chúng	  ta	  để	  xây	  dựng	  và	  duy	  trì	  sức	  mạnh	  để	  dành	  thắng	  

lợi	  cho	  người	  lao	  động	  trong	  một	  môi	  trường	  đang	  thay	  đổi	  chóng	  mặt.	  Trong	  môi	  trường	  mà	  các	  nhóm	  tư	  
bản	  giàu	  có	  đang	  khiến	  cho	  việc	  người	  lao	  động	  tập	  hợp	  vào	  liên	  đoàn	  ngày	  càng	  khó	  khăn	  hơn,	  sự	  cam	  kết	  
của	  thành	  viên	  cho	  liên	  đoàn	  và	  sự	  hiểu	  biết	  rằng	  việc	  tham	  gia	  của	  họ	  có	  ý	  nghĩa	  quan	  trọng	  hơn	  bao	  giờ	  
hế.	  
	  

o Giáo	  dục	  và	  vận	  động	  chính	  chúng	  ta	  và	  đồng	  nghiệp	  trong	  sự	  quyết	  tâm	  chống	  đối	  chủ	  nghĩa	  phân	  biệt	  
chủng	  tộc	  –	  đặc	  biệt	  với	  người	  da	  đen	  –	  nhằm	  tạo	  ra	  một	  thế	  giới	  có	  công	  bằng	  sắc	  tộc,	  nơi	  tất	  cả	  chúng	  ta	  
đều	  được	  tham	  gia,	  phát	  triển	  thịnh	  vượng	  và	  đạt	  đến	  tầm	  mức	  tối	  đa.	  
	  

o Phát	  triển	  thế	  hệ	  lãnh	  đạo	  SEIU	  tiếp	  theo,	  tạo	  ra	  một	  đội	  quân	  các	  nhà	  hoạt	  động	  để	  thúc	  đẩy	  thay	  đổi	  tổ	  
chức	  theo	  hướng	  đi	  tới.	  	  
	  

o Kết	  nối	  với	  những	  nhà	  lãnh	  đạo	  chưa	  là	  thành	  viên	  và	  nhà	  hoạt	  động	  cộng	  đồng	  dân	  thường	  trong	  các	  chiến	  
dịch	  địa	  phương,	  kết	  hợp	  với	  năng	  lượng,	  sự	  thông	  thái,	  và	  sự	  lãnh	  đạo	  để	  chúng	  ta	  có	  thể	  học	  hỏi	  lẫn	  
nhau,	  tạo	  ra	  sự	  gấn	  kết	  mạnh	  hơn.	  
	  

Những	  mục	  tiêu	  xây	  dựng	  của	  sự	  phát	  triển	  nhà	  lãnh	  đạo	  của	  chúng	  ta	  có	  thể	  được	  tìm	  thấy	  trong	  “Những	  Điều	  
Cần	  Thiết	  trong	  Sự	  Lãnh	  Đạo	  Đi	  Tới”,	  tài	  liệu	  hướng	  dẫn	  cho	  Nghị	  Quyết	  này.	  
 


