
Որոշում 108 – Շրջակա միջավայրի արդարությունն աշխատող մարդկանց համար  
 
 

2016թ. մայիսի 4-ին ընդունված IEB-ի որոշումը 
 

1 

Շատ համայնքներում, ինչպիսիք են Ֆլինտը Միչիգանում, մեր երեխաները զրկված են խմելու մաքուր 

ջրից և շնչելու մաքուր օդից, դրա պատճառը երբեմն ուղղակիորեն հանդիսանում են հարուստ 

մասնագիտությունների հատուկ շահերը, որոնք առաջնահերթ դասում են իրենց շահույթը որակյալ 

ծառայություններից, ինչպես նաև ընտրված առաջնորդները, որոնք ներկայացնում են այդ 

մասնագիտությունների շահերը:   
 

Աշխատող մարդիկ, ներառյալ SEIU-ի անդամները, նրանց ընտանիքներն ու համայնքները ուղղակիորեն 

և շատ հաճախ անհավասար ձևով գտնվում են օդի և ջրի աղտոտվածության, կլիմայական 

փոփոխությունների և ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունների վտանգի տակ: Այս խնդիրները 

տարածված չեն միայն աշխատող մարդկանց բնակության վայրերում: Մենք նաև ավելի շատ 

աշխատավայրում ենք առնչվում շրջակա միջավայրի և առողջության հետ կապված ռիսկերի հետ և 

դրանց հարցում համապատասխան ձևով պաշտպանություն ավելի քիչ ենք ստանում:     
 

Ինչպես SEIU-ի անդամները լավ տեղեկացված են իրենց համայնքներից, կլիմայական 

փոփոխությունները ռեալ են և նշանակալի վտանգ են ներկայացնում մարդկանց առողջության և 

գոյատևման միջոցների համար և անհամաչափորեն ազդում են աշխատող, աղքատ և այլ մաշկի գույն 

ունեցող մարդկանց վրա:  
 

Բոլոր մարդիկ արժանի են ապրել և աշխատել այնպիսի միջավայրում, որը վտանգ չի ներկայացնում 

իրենց առողջության և գոյատևման միջոցների համար: Մենք նաև պատասխանատվություն ենք կրում 

մեր երեխաների և թոռների համար, որպեսզի լավ սպասավորներ լինենք մեր ընդհանուր տան, 

մոլորակի համար և նրանց թողնենք ավելի մաքուր օդ և ջուր և առատ, ռեսուրսներով հարուստ 

բնական աշխարհ: 
 

Ավելի քան երկու տասնամյակ շարունակ SEIU անդամներն աշխատում էին խթանել ապահով և կանաչ 

փորձն աշխատավայրում, որը բարելավում է մեր բնական միջավայրը և գտնվում էին առաջնագծում` 

արագ արձագանքելու շրջակա միջավայրի անարդարություններին և կլիմայական փոփոխությունների 

աղետների հարվածներին, ինչպիսիք են երաշտը և ավերիչ հրդեհները, աղետային ջրհեղեղները և 

Կատրինա փոթորկից, ավազային փոթորիկ Սենդիից, Հայան թայֆունից և Միչիգան նահանգի Ֆլինտ 

քաղաքում ջրային ճգնաժամից առաջացած աղետները:  

 

SEIU-ի անդամները, ովքեր աշխատում են առողջապահության ոլորտում, առաջնագծում արձագանքում 

էին կլիմայական փոփոխություններից առաջացած հանրային առողջության խնդիրներին, ինչպիսիք են 

սրված ասթման և այլ շնչառական հիվանդություններ, ինչպես նաև տրանսմիսիվ հիվանդությունների 

աճող ճգնաժամին, ինչպես օրինակ տենդը, չիկինգունյան և Արևմտյան Նեղոսի վիրուսը, որը 

տարածվում է ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունների պայմաններում: Առողջապահության 

ներկայացուցիչները աշխատել են նաև այս առողջական խնդիրների աճը կանխելու 

ուղղությամբ`պրոպագանդելով նվազեցնել թունավոր քիմիկատների օգտագործումը և ավելի քիչ 

էներգիա սպառել աշխատավայրում:  
 

SEIU-ի անդամները, որպես ազգային ամենամեծ սեփականության ծառայությունների միության 

ադամներ, ունեն եզակի դիրքորոշում` լինել ավելի լավ կլիմայական ապագայի սպասավորներ: 
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Շենքերն էներգիայի ամենամեծ և միակ սպառողներն են և վնասակար արտանետումների ամենամեծ 

աղբյուրը, որն էլ առաջ է բերում կլիմայական փոփոխություններ: Մեր արդյունաբերության մեջ SEIU-ի 

անդամները գործում են, պահպանում և մաքրում այդ շենքերը և այդ դերում կարող են ծառայել որպես 

կատալիզատորներ մեր օդը, ջուրը և շրջակա միջավայրը բարելավելու հարցում:  
 

SEIU-ի անդամներն ապրում են Կանադայում` աշխարհի ամենամեծ նավթ արտադրող երկրներից 

մեկում, և որպես այդպիսին, անհամաչափորեն ենթարկվում են նավթի գնի ազգեցությանը և կարիք 

ունեն ազատվել հանածո վառելիքի օգտագործումից: Մենք կարող ենք օգնելով առաջնորդել, որպեսզի 

երկիրն ազատվի հանածո վառելիքի օգտագործման կախվածությունից և նաև հաստատել 

արդարություն և լավ աշխատանքով ապահովել այն մարդկանց, ովքեր ներկայումս կախված են այդ 

արդյունաբերությունից իրենց ընտանիքները պահելու պատճառով:   
 

Պուերտո Ռիկոն ծայրահեղ խոցելի է կլիմայական փոփոխությունների ավերիչ հետևանքների 

նկատմամբ: Մոտավորապես 2.3 միլիոն մարդ ապրում է ափամերձ քաղաքներում և պաշտպանված չէ 

առանձնահատուկ կլիմայական վնասներից, ինչպիսիք են ծովի մակարդակի բարձրացումը, ափամերձ 

և գետերի ջրհեղեղները, փոթորիկները, սողանքները և երաշտը:  Քանի որ ջերմաստիճանը 

բարձրանում է ավելի արագ, քան գլոբալ միջին ջերմաստիճանը, ապա կանխատեսվում է, որ 

տեղումների քանակը նվազելու է: Չոր օրերի քանակը մեծանում է, իսկ թաց օրերի քանակը նվազում` 

ստեղծելով երաշտ ամբողջ կղզու երկայնքով և վնասելով ջերմաստիճանի փոփոխությունների 

նկատմամբ զգայուն բերքը: Հանրային առողջության ռիսկերի քանակը, ինչպիսիք են Զիկա վիրուսը, 

աճում է: Արդեն թուլացած տնտեսությունն էլ ավելի կթուլանա, քանի որ զբոսաշրջությունն ու 

գոյատևման միջոցները վնասվում են ափամերձ ավերածությունների, ափամերձ տարածքների 

կորստի, էկոհամակարգերի և  ցեղատեսակների վնասների պատճառով և կարիք ունեն ներդրում 

կատարել ափամերձ պաշտպանության մեջ, ինչպիսիք են ծովային պատերը:  
 

Աշխարհում կառավարությունների գերակշռող մասը, գիտական փորձագետները և քաղաքացիական 

հասարակության խմբերը համաձայն են, որ մենք պետք է զսպենք վնասակար ջերմոցային գազերի 

արտանետումները,  որոնք առաջանում են հանածո վառելիքի այրումից, որպեսզի փորձենք դիմակայել 

կլիմայական փոփոխությունների վնասակար հետևանքներին: Ամբողջ աշխարհի երկրներին 

անհրաժեշտ է անցում կատարել դեպի 100% մաքուր էներգիայի սպառմանը ամենաուշը 2050թ.-ին կամ 

մինչ այդ, որպեսզի կանխեն վերադարձ չկա-ի եզրագծին հասնելը, որի դեպքում մենք այլևս ի վիճակի 

չենք լինի կանգնեցնել առողջական, տնտեսական և բնական աղետները, որոնք ներկայումս գնալով 

խորանում են կլիմայական փոփոխությունների պատճառով:  
 

Որպես աշխատող մարդիկ, մենք գիտակցում ենք, որ հազարավոր մարդիկ, ովքեր աշխատում են 

հանածո վառելիքի արդյունաբերության մեջ, ներառյալ SEIU-ի անդամներին, ովքեր ևս անմիջականորեն 

աշխատում են հանածո վառելիքի ոլորտում կամ հանածո վառելիքի տեղափոխման ոլորտում, 

կախված են այդ աշխատանքներից իրենց ընտանիքները պահելու համար: Մենք նաև գիտակցում ենք, 

որ հանածո վառելիքի արտադրման ոլորտի համայնքները կտուժեն նոր էներգետիկ տնտեսությանն 

անցում կատարելու պատճառով: Մենք նաև ողջունում ենք այն բազմաթիվ քաջ տղամարդկանց ու 

կանանց, ովքեր իրենց կյանքն են տվել երկար և  դժվարին պայքարում` միավորելու ածխի հանքերը, 

երկաթուղին և հանածո վառելիքի աղբյուրները և արժանացել են աշխատանքի, լավ վարձատրության և 
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ավելի ապահով աշխատանքային պայմանների: Այդ պատճառով հանածո վառելիքի նկատմամբ 

կախվածությունից ազատվելու մեր փորձերի մի մասը կլինի այդ ընտանիքների և համայնքների 

համար իրականցնել օրինական և դրական անցում դեպի նոր աշխատանք և ապագա:   
 

Շրջակա միջավայրի արդարության համար պայքարը սերտորեն կապված է տնտեսական, միգրացիոն 

կամ ռասսայական արդարության համար մղվող պայքարի հետ, քանի որ կլիմայական փոփոխության 

հետևանքները և շրջակա միջավայրի վտանգները անհավասար վնաս են պատճառում աշխատող 

մարդկանց շրջապատին և աշխատանքին, մասնավորապես այլ մաշկի գույն ունեցող մարդկանց: 

Ամբողջ աշխարհում կանայք նույնպես անհավասար ձևով գտնվում են կլիմայական 

փոփոխությունների վտանգի տակ, որտեղ առաջնահերթ պատասխանատվությունն ընկնում է 

գյուղատնտեսության ու շատ շրջաններում տնային տնտեսության պարտականությունների, ինչպես 

նաև որոշ հիվանդությունների ավելի մեծ ռիսկի վրա, որոնք սրվում են կլիմայական 

փոփոխությունների արդյունքում, ինչպես օրինակ Զիկա վիրուսը:  

 
 

Այս պայքարները նույնպես իրար հետ կապված են, քանի որ նույն շահութաբեր կորպորացիաներն ու 

հարուստ մասնագիտությունները, որոնց պատճառով իջեցվում են աշխատավարձերը և խոչընդոտներ 

են ստեղծվում մարդկանց ընդհանուր միությունների մեջ միավորվելու հարցում, ֆինանսավորում են 

նաև այն փորձերը, որոնք վնասում են այլ մաշկի գույն ունեցող մարդկանց, օրինակ պայքարը 

դատարաններում վերականգնելու Քվեարկության Իրավունքի Ակտը և փոխելու քաղաքական 

ներկայացուցչությունն այն համայնքներում, որոնք միգրանտ բնակիչներ ունեն: Այդ նույն հարուստ 

մասնագիտությունները հակադրվում են ցանկացած փորձի` սահմանափակելու նրանց 

հնարավորությունները աղտոտելու մեր օդն ու ջուրը և քարոզելու մեր կառավարություններին կիրառել 

հարկեր հանածո վառելիք արտադրող հարուստ ընկերություններին սուբսիդավորելու նպատակով:  
 

Մեր շարժումները` տնտեսական, ռասսայական, միգրացիոն, սեռային և  LGBT հավասարության և 

շրջակա միջավայրի արդարության համար, գործում է միևնույն տնտեսական համակարգում և 

առերեսվում է միևնույն հակառակորդների հետ:   
 

Մեր շարժումները կարող են միայն հաջողություն ունենալ և հասնել մեր տեսլականին հենց 

հասարակության համար, եթե մենք միավորվենք` իրականացնելու ռեալ փոփոխություններ:   
 

SEIU-ի անդամնեն իրենց աշխատանքում հնարավարություն ունեն օգնելու և բուժելու մեր մոլորակը և 

կազմել գլոբալ փոփոխության մի մասը` ցույց տալով, թե ինչպես են ցածր եկամուտով համայնքների 

համար հասանելի դառնում մաքուր ջուրն ու էներգիան:  

 

Որպես աշխատող մարդկանց ամենամեծ կազմակերպություններից մեկը, որտեղ մեծամասնությունը 

այլ մաշկի գույն ունեցող մարդիկ են և որպես շրջակա միջավայրի չարաշահումից և կլիմայական 

փոփոխություններից ամենաշատը տուժած համայնքների բնակիչներ, մեր եզակի դիրքորոշումն է 

նպաստել ավելի լայն շարժման ստեղծմանը, որը կարող է հիմնովին փոխել մեր տնտեսական և 

քաղաքական համակարգերը` ձեռք բերելով տնտեսական, ռասսայական, միգրացիոն, սեռային և LGBT-

ի համար հավասարություն և շրջակա միջավայրի արդարություն:     
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Հետևաբար որոշում է կայացվում հետևյալի մասին. 

 

1. SEIU-ն միանալու է մաքուր օդի և ջրի, շրջակա միջավայրի համար պայքարին բոլոր 

համայնքներում, ինչպես նաև պայքարելու է կլիմայական փոփոխությունների դեմ` 

միավորվելով ընհանուր շահեր ունեցող կազմակերպությունների հետ:  
 

2. SEIU-ն առաջնորդելու է շրջակա միջավայրի արդարության և կլիմայական շարժման տարածման 

գործում` միավորելով տնտեսական, միգրացիոն, ռասսայական, սեռային և  LGBT-ի համար 

հավասարության և շրջակա միջավայրի արդարության հաստատման համար պայքարները մեր 

իսկ աշխատանքի մեջ և պատասխանատվության է ենթարկելու վատ խաղացողներին:  

 
 

 

3. SEIU-ն նվիրված աշխատելու է մեր եղբայրների ու քույրերի հետ աշխատանքային պայքարի 

շրջանակներում` պնդելով, որ հանածո վառելիքից կախված տնտեսության ցանկացած անցում 

դեպի մաքուր էներգիայով տնտեսություն պետք է ապահովի անցումը բոլոր աշխատողների և 

համայնքների համար, ում կյանքն ու գոյատևման միջոցները կախված են դրանից: Այստեղ 

ներառվում են ֆեդերալ և նահանգային կառավարության գործողությունները` պահանջելու 

հսկա էներգետիկ կորպորացիաներից ֆինանսավորել սոցիալական ծառայություններին, 

վերապատրաստել և ներդրում կատարել ճնշված համայնքներում` ստեղծելով լավ 

վարձատրվող միջին դասի աշխատատեղեր, ինչպես նաև կառավարության ներդրումներն ու 

աջակցությունը վերապատրաստել և ստեղծել այնպիսի աշխատատեղեր, որոնք 

աշխատողներին տալիս են իրավունք միություններ ստեղծել իրենց աշխատավայրում և 

կառավարության քաղաքականությունն ապահովել գործազրկության հավելյալ եկամուտներ 

մեր անդամների և բոլոր աշխատողների համար, ովքեր կազատվեն աշխատանքից անցման 

պատճառով և խնդիրներ կունենան իրենց կորցրած աշխատանքին հավասարազոր 

վարձատրությամբ և եկամուտով աշխատանք գտնելու հետ կապված: 
  
 

4. SEIU-ն գիտակցում  է մեր կլիմայական և աղտոտվածության ճգնաժամի հրատապությունը և 

անհրաժեշտությունը զարգացնել միլիոնավոր աշխատատեղեր գործազուրկների, կես դրույքով 

աշխատողների և հանածո վառելիքների աշխատանքից անցում կատարող տուժած մարդկանց 

համար: Մենք աջակցելու ենք` անցում կատարել մոլորակը պաշտպանող, մաքուր էներգիայով 

տնտեսության գիտության կողմից առաջարկվող ժամկետներում, որպեսզի խուսափենք 

կլիմայական փոփոխությունների ավելի վատ հետևանքներից:  Որպես էներգետիկ անցման մի 

մաս, բավարարելով հրատապ անհրաժեշտությունը հարմարվել փոփոխվող կլիմային և 

կառչելով նոր կանաչ արդյունաբերության հնարավորությոններից` մենք սատարում ենք մեր 

երկրում աշխատող մարդկանց համար միլիոնավոր նոր, լավ աշխատատեղերի ստեղծման 

քաղաքականությանը: Գնալով առաջ` SEIU առաջնորդները ստեղծելու են  միավորված 

կրթություն և գիտակցության մակարդակը բարձրացնող ծրագիր բոլոր  SEIU-ի առաջնորդների, 
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պաշտոնյաների, անձնակազմի և անդամ առաջնորդների համար, որը մեզ կզինի գործելու 

համար:    
 
 

5. SEIU-ն շարունակելու է հաստատել կլիմայական և շրջակա միջավայրի արդարությունը 

աշխատավայրում իրականացվող նախաձեռնությունների միջոցով, որոնք ընդլայնում են 

գոյություն ունեցող աշխատանքների շրջանակը` ներառելով նորարարական մոտեցումներ` 

ազդելու էներգիայի, ածխաթթու գազի արտանետման նվազման և կայուն զարգացման վրա: 

SEIU-ն խթանելու է աշխատողներին ազգային մակարդակով հաստատված վկայականներով 

շնորհմելու միջոցով մեր արդյունաբերության ոլորտում և սատարելու է ունիվերսալ ուսուցումը 

նոր աշխատողների և պաշտոնյաների համար, ներառյալ պայմանագրային աշխատողներին, 

որպեսզի օգնի ավելի կանաչ դարձնել փորձառությունը շենքերում, դպրոցներում և 

առողջապահական համակարգերում:  Մենք նաև խթանելու ենք ներդրումներ կատարել` 

ֆինանսավորելու ուսուցման ծրագրերը ֆեդերալ և տեղական մակարդակներով:  
 

 

6. SEIU-ն սատարելու է այն միջոցները, որոնք կոչ են անելու ենթակառուցվածքային ներդրումներ 

կատարել`  բոլոր մարդկանց համար հասանելի դարձնելու անվտանգ խմելու ջուրը և կանխելու 

աշխատավայրերում և համայնքներում վնասներ կրելը, և մյուսների հետ համագործակցելու է 

այս հարցում:   
 

7.    Քանի որ մարդկանց և ապրանքները երկաթգծով տեղափոխելը ավելի շատ էներգիա է 

սպառում, քան բեռնատար մեքենայով, ավտոբուսով կամ մարդատար մեքենայով տեղափոխելը, 

SEIU-ն աջակցելու է ամբողջովին ֆինանսավորել, տարածել և խոչընդոտել Ամտրակի` 

Ամերիկայի մարդատար երկաթգծի սեփականաշնորհմանը և խթանելու է կառավարության 

ներդրումների իրականացմանը էներգետիկ առումով արդյունավետ և բարձր արագությամբ 

երկաթգծի ստեղծման հարցում:   
 

8. SEIU-ն շարունակելու է խթանել միջոցները, որոնք ուղղված կլինեն ուժեղ ջերմոցային գազի 

արտանետումների նվազմանը և որոնք նպատակ ունեն նվազեցնել վնասակար օդը և ջրի 

աղտոտվածությունը, դրանք ազգային և միջազգային մակարդակով առաջացնում են 

կլիմայական փոփոխություններ: Այդ հարցում կմիավորվենք այն գործընկերների հետ, որոնք 

նախաձեռնություն կցուցաբերեն նահանգներում, ֆեդերալ և մայրաքաղաքային մակարդակով:    
 

9. Կանաչ աշխատախումբն աշխատելու է անկախ և միևնույն ժամանակ ավելի լայնամասշտաբ 

շարժման հանձնաժողովի հետ, որպեսզի հաջորդ չորս տարում իրագործի այն խորհուրդները, 

թե ինչպես կարելի է այս որոշման նպատակներն իրագործել:   
 

 

 


