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Մենք գիտենք, որ միավորվելու դեպքում, կարող ենք հասնել ցանկացած նպատակի, նույնիսկ, եթե ուրիշները կարծում են, որ դա 
անհնար է: Ընդամենը չորս տարում, մենք սկսել ենք $15 վճարման շարժումն ու  հիմնել մի կազմակերպություն բոլոր 
աշխատողների համար, փոխել ազգային կարծրատիպն այն մասին, թե ինչպիսի երկիր ենք ցանկանում ստեղծել մեր ընտանիքների 
համար: ԾՄՄ անդամները կիրառում են մեր նվաճած ամբողջ ներուժը տնտեսության մեջ՝ մեր ընտանիքների կենսակերպը 
բարելավելու համար, արագ սննդի բնագավառում աշխատող այն մարդկանց հետ միասին, ովքեր ոգեշնչել են այս շարժումը, 
ինչպես նաև մեր համայնքների այլ աշխատողների և համախոհների հետ միասին:  Մեր համատեղ աշխատանքի շնորհիվ՝ մենք 
արդեն ապահովել ենք հավելավճարներ ավելի քան 18 միլիոն մարդու համար Միացյալ Նահանգներում: 

Մենք կիրառել ենք այն կազմակերպությունների ամբողջ ներուժը, որոնք այդքան դժվարին կերպով ստեղծել ենք, այն 
պայմանագրերը, որոնց համար բանակցել ենք $15‐ի վճարման հասնելու համար՝ ԾՄՄ-ի հազարավոր անդամների համար, 
ներառելով Լոս Անջելեսի հանրային դպրոցներում աշխատողներին, Ջոն Հոպկինսի հիվանդանոցներում հիվանդներին 
խնամողներին, և Մինիապոլիսում աշխատող հավաքարարներին: Մենք նաև միավորվել ենք այն քաղաքներում ու նահանգներում, 
որտեղ ապրում ենք՝ $15-ի վճարումը յուրաքանչյուրի համար հասանելի դարձնելու այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են Սիեթլը, 
Սիթաքը, Լոս Անջելեսը, Փասադենան, Մաունթին Վյուն և այնպիսի նահանգներում, ինչպիսիք են Նյու Յորքն ու Կալիֆոռնիան:  
Մեր միասնական աշխատանքը նույնիսկ ներշնչել է այլ կորպորացիաների, ինչպիսին օրինակ Ֆեյսբուքը՝ բարձրացնելու իրենց 
վճարումը մինչև $15:

Միավորելով ԾՄՄ-ի անդամներին քաղաքներում, նահանգներում և գավառներում ու համակցելով այն դիրքի հետ, որին հասել են 
ԾՄՄ-ի անդամները մեր տնտեսություններում, մեզ հաջողվում է կատարել այն ամենն, ինչ մի քանի տարի առաջ անհնար կթվար 
և այն, ինչը բավական բարդ է իրականացնել ազգային մակարդակում:  ԾՄՄ-ի անդամներն արդեն ունեն տեղական մակարդակով 
փոփոխություններ կատարելու իշխանություն: Տեղում միավորվելու և ապագան միասին պլանավորելու հնարավորությունը թույլ է 
տալիս արագ հասնել առավել մեծ հաջողությունների, քան հնարավոր է ազգային մակարդակում, ինչը կարող է խթան 
հանդիսանալ բոլոր մեր երկրներում փոփոխությունների նախաձեռնման: 

Փենսիլվանիայի ԾՄՄ-ի անդամները միավորվեցին ամբողջ նահանգով՝ բարեփոխումներ կատարելու նպատակով, ոչ միայն մեր 
ընտանիքների համար, այլ նաև նահանգում աշխատող բոլոր մարդկանց համար: Մեր անդամները միավորվեցին մեկ նախագծի 
շուրջ, որի նպատակն էր փոխկապակցել կազմակերպչական, բանակցային և քաղաքական ռազմավարությունները՝ համախոհների 
լայն կոալիցայի հետ համատեղ, և նրանց միությունը վստահաբար հասավ իր նպատակին: 

Մարդիկ, ովքեր աշխատում են այդ նահանգի ծերանոցներում, հասան իրենց աշխատավարձի բարձրացմանը մինչև  $15, իսկ 
նահանգի ամենախոշոր մասնավոր գործատուն՝ Պիցբուրգի Բժշկական Կենտրոնի Համալսարանը, իր աշխատողներին կվճարի $15 
մեկ ժամվա համար: Փենսիլվանիայի բնակիչները նույնպես ընտրեցին նոր նահանգապետ ու քաղաքապետեր Փենսիլվանիայում և 
Պիցբուրգում, ովքեր փոփոխություններ են կատարում: Պիցբուրգում քաղաքի աշխատողները վաստակում են առնվազն $15 մեկ 
ժամվա համար, իսկ Ֆիլադելֆիայի օդանավակայանի աշխատակիցները պայքարում են $15‐ին հասնելու համար, և 
նահանգապետն այստեղ հանդիսանում է մեր միության համախոհը:  Փենսիլվանիայի տնային խնամակալներն այժմ միավորվում 
են, որպեսզի բարելավեն սեփական և իրենց հաճախորդների կենսակերպը նահանգում,    

Մասսաչուսեթսում, ԾՄՄ-ի անդամների միասնությունն ամբողջ նահանգով, ցույց է տալիս , որ աշխատող մարդիկ կարող են 
հաղթել՝ նույնիսկ կուսակցական քաղաքականության մարտահրավերների պայմաններում: Միավորվելով մեկ նախագծի շուրջ 
ամբողջ նահանգով, ԾՄՄ-ի անդամները հաջողեցին՝ հասնելով յուրաքանչյուրի համար վճարովի արձակուրդի հնարավորությանը 
և նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմանն ամբողջ նահանգում: Այնուհետև, նրանք բանակցեցին նահանգապետի հետ, սակայն 
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անդամներին չհաջողվեց հասնել $15 վճարման տնային խնամակալների համար և կատարել հիմնական բարեփոխումներ 
սոցիալական աշխատակիցների համար, ովքեր պաշտպանում են երեխաների շահերը նահանգում:   

Միավորելով ԾՄՄ-ի անդամներին և նահանգում աշխատող այլ մարդկանց՝ մենք մեծ աջակցություն ենք ստացել Օրեգոն և 
Մինեսոտա նահանգներում աշխատող ԾՄՄ-ի անդամների ընտանիքներին և տեղում աշխատող այլ մարդկանց համար:

Մեր ընդդիմադիրները կիրառում են պետական, տեղական և քաղաքային օրենսդրությունը այնպիսի նահանգներում, ինչպիսիք են 
Վիսկոնսինը, Միչիգանը և Օհայոն, որպեսզի դժվարեցնեն աշխատողների միավորումը և միությունների ստեղծումը՝ իրենց 
կենսակերպը բարելավելու նպատակով:  Հաղթելու համար, մենք պետք է առավելագույնս ամրապնդենք մեր դիրքերը 
նահանգներում և գավառներում ու այն համակցելով տնտեսական իշխանության հետ, նորարարություն ներմուծել մեր ընթացիկ 
աշխատանքում, նոր կազմակերպություններ ստեղծել աշխատողների համար և հաղթել: Մենք նաև պետք է համախոհների 
ներգրավվենք որպես հավասար գործընկերների՝ մեր շարժումն առավել ընդլայնելու համար, քանի որ աշխատողների համար 
հաղթանակներ արձանագրել միայնակ հնարավոր չէ: 

Միավորվելու դեպքում, մենք կարող ենք հաղթանակներ գրանցել տեղական մակարդակում տնտեսական, ռասայական, 
ներգաղթյալների և շրջակա միջավայրի արդարադատության, կանանց հավասարության, հաշմանդամների, լեսբիների, 
հոմոսեքսուալների և տրանսգենդեր մարդկանց աջակցելու հարցում, ինչպես նաև տարածել արդար հասարակության ստեղծմանը 
վերաբերող մեր տեսլականը տարբեր երկրներում: 

Հետևաբար որոշվում է, որ.

Մենք պետք է առավելագույնս ամրապնդենք մեր դիրքերը նահանգներում և գավառներում ու այն համակցելով տնտեսական 
իշխանության հետ, նորարարություն ներմուծել մեր ընթացիկ աշխատանքում, նոր կազմակերպություններ ստեղծել աշխատողների 
համար և հաղթել: Մենք պետք է որդեգրենք հետևյալ սկզբունքները, որոնք փոխկապակցում են պետական իշխանությունը 
արդյունաբերական ներուժի հետ, և առաջ մղենք մեր ծրագիրն ու ներդրումային որոշումները. 

1. Անկախ ներկայիս քաղաքական մթնոլորտի կամ մարզի, յուրաքանչյուր նահանգ կամ մարզ պետք է գործի համապարփակ 
և երկարաժամկետ նախագծով, որը ներառում է կազմակերպչական և քաղաքական աշխատանք՝ աշխատողների ջանքերը 
առավելագույնի հասցնելու, իրենց համայնքներում դիրքերն ամրապնդելու համար: 

2. Այս նախագծերի հաջող իրականացումը կախված է մեր անդամների կառավարումից, տեղական առաջնորդներից, և պետք 
է համալրվի ու հետևողականորեն ֆինանսավորվի՝ ներդրումների համապատասխան չափով:  

3. Մենք ներդրումների իրականացման առաջնահերթություն կսահմանենք այն նահանգներում և գավառներում, որտեղ 
առավել մեծ հնարավորություն կստեղծվի աշխատողների միությունների նոր տեսակներ հիմնելու համար, 
կազմակերպչական միասնության աճ կնկատվի, մեզ հուզող հարցերի շուրջ նշանակալից հաղթանակներ կտարվեն, 
միասնական կազմակերպչական նախագծեր կստեղծվեն, հնարավորություն կստեղծվի ընտրելու այն թեկնածուներին, 
ովքեր կնպաստեն աշխատողների շահերին, ինչպես նաև համախոհների ձեռքբերում՝ դիրքերի ամրապնդման համար ու 
ազգային ընտրություններում փոփոխությունների հնարավորություն: 
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4. Մենք պետք է ճկուն լինենք, որպեսզի կարողանանք միջոցներն ու կարողություններն ուղղորդել՝ լայն 
հնարավորություններ ստեղծելով պետական, տեղական և գավառական մակարդակներում և հիմնելով նոր միություններ 
աշխատողների համար: 

5. ԾՄՄ-ի ներսում, մենք պետք է ապահովենք ներքին համագործակցության բարձրագույն մակարդակ և մշտական 
աշխատանք գործընկերների հետ՝ քաղաքային, նահանգային, գավառական և ազգային մակարդակներում՝ արտահայտելով 
ազգային ռազմավարությունը, ինչը ներառում է միության բազմաթիվ ռազմավարությունները:  

6. Մենք պետք է փնտրենք այնպիսի հնարավորություններ, երբ խոշոր ներդրումը կարճ ժամանակահատվածում կարող է 
արդյունք տալ և առանցքային բեկում մտցնել՝ կազմակերպչական կամ քաղաքական հարցերում:  

7. Մենք պետք է վերանայենք նահանգային խորհուրդների ներկա կառուցվածքը, առաքելությունն ու գործունեությունը՝ 
գնահատելու, թե արդյոք դրանք ծառայում են առկա իրականությանն ու միջազգային միության և տեղական 
միությունների նպատակներին:   


