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Governo  é  a  personificação  do  que  fazemos  juntos  como  uma  sociedade.  Na  melhor  das  hipóteses,  o  governo  tem  

cumprido  a  sua  missão  original  de  personificação  do  que  fazemos  juntos  como  uma  sociedade.  Na  melhor  das  

hipóteses,  o  governo  tem  cumprido  a  sua  missão  original  para  proteger  os  nossos  direitos,  fazer  investimentos  em  

nossa  economia  e  o  livre  acesso  aos  serviços  públicos  vitais.  Ele  pode  e  deve  servir  como  o  grande  equalizador  para  

o  poder  das  corporações  e  interesses  ricos.  Esses  interesses  continuam  a  ter  influência  desproporcional  no  governo  

e  empurrar  sua  extrema  agenda,  à  custa  da  classe  trabalhadora  e  nossa  visão  de  uma  sociedade  justa.

Os  mesmos  bilionários  e  interesses  especiais  ricos,  que  passaram  décadas  trabalhando  para  tornar  mais  difícil  para  

as  pessoas  se  unirem  e  formar  sindicatos  também  foram  minando  as  funções  mais  importantes  do  governo,  o  valor  

do  trabalho  dos  funcionários  públicos,  bem  como  os  recursos  que  nós  precisamos  para  fornecer  às  nossas  

comunidades,  com  as  coisas  que  todos  nós  precisamos,  como  educação,  saúde  e  segurança  pública.

Mais  do  que  nunca,  devemos  exigir  um  governo  que  é  eficaz,  transparente  e  responsável  em  attender  as  

necessidades  da  classe  trabalhadora  e  de  suas  comunidades.  Enquanto  extremistas  chamam  para  encolher  o  

governo,  devemos  esperar  do  governo  para  funcionar  na  escala  necessária  para  fornecer  serviços  essenciais  e  

conter  os  excessos  corporativos.  Nosso  governo  pode  e  deve  attender  os  mais  altos  níveis  de  liderança  ética  para  

ajudar  a  combater  a  desconfiança  sentida  por  muitos  dos  nossos  cidadãos.  Os  trabalhadores  devem  conquistar  o  

poder  no  estado,  nível  federal,  provincial  e  local,  a  fim  de  superar  anos  de  ataque  ao  papel  do  governo.

As  pessoas  que  prestam  serviços  públicos,  incluindo  centenas  de  milhares  de  associados  da  SEIU,  nos  Estados  

Unidos,  Porto  Rico  e  Canadá,  fornecem  trabalho  crítico,  que  não  podemos  viver  sem,  ainda  que  tenham  sido  

objecto  de  ataque  implacável  por  interesses  corporativos  em  todos  os  níveis  do  governo  e  através  dos  tribunais.  

Interesses  especiais  corporativo  usam  táticas  desonestas  para  divider  as  pessoas  por  raça,  sexo,  orientação  sexual,  

identiade  de  gênero  e  status  de  imigração  para  minar  o  valor  do  governo  ao  minar  o  financiamentopara  esses  

serviços  essenciais,  cortando  impostos  sobre  os  ricos  e  as  corporações.  Incrivelmente,  esses  interesses,  em  seguida  

atacam  o  governo  por  não  ser  capaz  de  fornecer  serviços  de  qualidade  e  buscar  a  privatizer  esses  serviços.

Estas  forças  estão  tentando  desmantelar  a  nossa  democracia  e  comprar  influência  política  através  do  despejo  de  

milhões  de  dólares  de  dinheiro  não  rastreável  em  nossas  eleições.  Interesses  de  direita  corporativa  e  até  mesmo  

trabalhar  para  suprimir  o  voto  para  que  milhões  de  pessoas,  especialmente  as  pessoas  de  cor,  jovens,  idosos  e  

pessoas  com  deficiência  são  impedidas  de  participar  no  processo  de  votação.  Seus  esforços  para  minar  a  nossa  

democracia  está  sintetizado  pelos  Cidadões  Unidos  (Citizens  United),  um  processo  que  levou  todo  o  caminho  para  

o  Supremo  Tribunal  e  ganhou,  o  que  dá  as  corporações  os  mesmos  direitos,  que  os  seres  humanos  em  nossa  

democracia.  A  decisão  do  Citizens  United  incorpora  a  idéia  perigosa  de  que  o  capital  é  igual  à  humanidade.

Sob  as  nossas  políticas  de  governo  atual,  milhões  de  trabalhadores  mal  pagos  não  têm  um  caminho  realista  para  

construir  a  sua  própria  organização  e  levantar  os  seus  salários.  A  estratégia  do  nosso  sindicato  para  criar  a  próxima  

forma  de  organizações  para  os  trabalhadores  depende  de  reimaginar  o  papel  do  governo  na  elevação  dos  salários  e  

permitindo  que  a  classe  trabalhadora  se  una.  Ação  do  governo  pode  ajudar  a  tornar  a  organização  possível  para  os  

trabalhadores,  especialmente  nos  setores  de  serviços  e  de  cuidado,  através  da  sua  supervisão  do  financiamento  do  

governo  e  seu  poder  de  regular  indústrias.  Ao  mesmo  tempo,  vamos  continuar  a  exigir  que  funcionários  do  

governo  apoiem  a  organização  syndical  tradicional  e  de  negociação  coletiva.

A  justiça  econômica,  racial,  imigrantes,  climática,  igualdade  para  as  mulheres,  pessoas  com  deficiência,  lésbicas,  

gays,  bisexuais  e  pessoas  transgênero;  todos  exigem  uma  democracia  próspera.  E  se  nós  estamos  indo  para  

combater  os  esforços  corporativos  para  suprimir  salários  e  negam  às  pessoas  uma  união,  é  necessário  que  o  nosso  

governo  e  não  apenas  os  empregadores  individuais,  garantam  que  toda  a  classe  trabalhadora  tenham  a  verdadeira  

segurança  econômica.

Portanto,  fica  decidido  que:
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1.Vamos  catalisar  um  movimento  para  dar  às  famílias  trabalhadoras  e  suas  comunidades  uma  voz  

ponderosa  no  governo  e  moldar  o  debate  político  e  eleger  campeões  em  todos  os  níveis  do  governo  nos  

Estados  Unidos,  Porto  Rico  e  Canadá;

2.Vamos  manter  os  oficiais  eleitos  responsáveis,  perante  uma  visão  de  governo  eleito  que  enfrenta  o  poder  

e  a  influência  das  corporações  e  interesses  especiais  ricos  e  defende  os  interesses  das  famílias  

trabalhadoras;

3.  Vamos  realizer  um  plano  de  longo  prazo  para  ganhar  poder  a  nível  estadual,  federal,  procincial  e  local,  a  

fim  de  superar  anos  de  ataque  ao  papel  do  governo;

4.  Vamos  ganhar  a  ação  legislativa  e  política  do  governo,  para  ajudar  a  tornar  possível  nova  forma  de  

organização  para  a  classe  trabalhadora,  aumentar  os  salários  e  construir  o  poder  sustentável,  para  

continuar  a  apoiar  a  ação  do  governo  em  nome  da  organização  tradicional  e  de  negociação  coletiva;

5.  Vamos  juntar-‐se  com  os  nossos  parceiros  para  apresentar  soluções  para  o  governo,  para  abordar  o  

racismo  estrutural,  alterações  climáticas  e  nosso  sistema  de  imigração  quebrado,  enquanto  reconstroímos  

a  nossa  desintegração  de  infra-‐estrutura  e  fortalecimento  de  nossas  comunidades;

6.  Vamos  exigir  um  setor  público  bem  financiado  e  eficaz,  que  fornece  aos  trabalhadores  do  setor  público  

os  recursos,  ambiente  de  trabalho  seguro,  que  eles  precisam  para  oferecer  os  serviços  mais  eficientes  e  

racialmente  equitativos  e  assegurar  a  preços  acessíveis,  cuidados  de  saúde  de  qualidade,  cuidados  infantis,  

cuidados  de  longa  duração,  segurança  na  aposentadoria  e  educação  pública  para  todos;

7.  Apoiaremos  os  esforços  para  criar  um  sistema  de  financiamento  de  campanha  justo,  incluindo  a  reversão  

da  Decisão  do  Supremo  Tribunal  da  Citizens  United;

8.  A  fim  de  alcançar  uma  economia,  que  funcione  para  todos,  vamos  garantir  que  o  governo  vai  manter  as  

corporações  e  os  ricos  responsáveis  de  pagar  a  parcela  justa  deles  para  apoiar  as  comunidades  prósperas.


