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Որոշում 110A - Կառավարության ձևափոխումը աշխատող ընտանիքների համար 
 
Կառավարությունը մարմնավորումն է այն ամենի, ինչ մենք միասին անում ենք որպես 
հասարակություն: Լավագույն դեպքում կառավարությունն իրականացնում է իր միակ 
առաքելությունը` պաշտպանել մեր իրավունքները, ներդրումներ կատարել մեր տնտեսության մեջ 
և հասանելի դարձնել հանրային ծառայությունները: Նա կարող է և պետք է ծառայի որպես մեծ, 
հավասարեցնող գործոն կորպորացիաների իշխանության և հարուստ մասնագիտությունների 
շահերի միջև: Այդ շահերը շարունակում են հսկայական ազդեցություն ունենալ կառավարության 
ներսում և առաջ տանել իրենց ծայրահեղ օրակարգը` որպես հասարակություն մարդկանց 
աշխատեցնելու և մեր տեսլականի գնով:  
 
Նույն միլիարդատերերն ու հարուստ հատուկ մասնագիտությունները, որոնք տասնամյակներ են 
ծախսել դժվարացնելու մարդկանց միավորումը և միություններ կազմելը, նաև թուլացրել են 
կառավարության ամենակարևոր դերը, հասարակական աշխատողների կատարած աշխատանքի 
արժեքը, ինչպես նաև մեզ անհրաժեշտ ռեսուրսները, որպեսզի կարողանանք մեր համայքներին 
ապահովել այն բաներով, որոնք մեզ բոլորիս անհրաժեշտ են, ինչպես օրինակ կրթությունը, 
առողջապահությունը և հանրային անվտանգությունը:   
 
Ավելի քան երբեք, մենք պետք է պահանջենք ունենալ արդյունավետ, թափանցիկ 
կառավարություն, որը պետք է բավարարի մարդկանց և համայնքների կարիքները: Երբ 
ծայրահեղականները կոչ են անում ճնշել կառավարությանը, մենք պետք է ակնկալենք 
կառավարությունից գործել այնպես, որ նա կարողանա մատուցել հիմնական ծառայություններ և 
զսպի կորպորատիվ ավելորդությունները: Մեր կառավարությունը կարող է և պետք է հետևի 
ամենաբարձր մակարդակի էթիկական առաջնորդության կանոններին, որպեսզի օգնի դիմակայել 
մեր քաղաքացիներից շատերի կողմից տածած անվստահությանը: Աշխատող մարդիկ պետք է 
կարողանան հաղթել իշխանությանը ֆեդերալ, պետական, նահանգային և տեղական 
մակարդակներում, որպեսզի հաղթահարեն կառավարության իսկական դերի նկատմաբ տարիներ 
շարունակ իրականացրած ճնշումները:   
 
Մարդիկ, ովքեր մատուցում են հանրային ծառայություններ, ներառյալ SEIU-ի հազարավոր 
անդամներից հարյուրավորները ամբողջ ԱՄՆ-ում, Պուերտո Ռիկոյում և Կանադայում, կատարում 
են քննադատելի աշխատանք, առանց որի մենք չենք կարող ապրել, դեռ ավելին նրանք 
ենթարկվում են կորպորատիվ շահերի դաժան հարձակումներին կառավարության ցանկացած 
մակարդակում և դատարաններում: Կորպորատիվ հատուկ շահերը կիրառում են անազնիվ 
տակտիկաներ մարդկանց բաժանելու ըստ ռասայի, սեռի, սեռական ուղղվածության, սեռային 
անհատականության և միջրացիոն կարգավիճակի, որպեսզի թուլացնեն կառավարության արժեքը, 
երբ թուլացնում են առանցքային ծառայությունների ֆինանսավորումը` կրճատելով հարուստների 
և կորպորացիաների հարկերը: Անհավատալիորեն այդ շահերը հարձակում են գործում 
կառավարության վրա, քանի որ նա ունակ չէ ապահովել որակյալ ծառայություններ և փորձում են 
սեփականաշնորհել այդ ծառայությունները:     
 
Այդ ուժերը փորձում են քանդել մեր ժողովրդավարությունը և գնում են քաղաքական 
ազդեցությունը` թափելով անհետ կորող գումարներ`միլիոնավոր դոլլարներ, մեր 
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ընտրությունների համար: Կորպորատիվ և աջթևյան շահերը նույնիսկ աշխատում են զսպել 
քվեարկությունն այնպես, որ միլիոնավոր մարդիկ, հատկապես այլ մաշկի գույն ունեցողները, 
երիտասարդները, տարեց և ֆիզիկական սահմանափակումներ ունեցող մարդիկ, խոչընդոտներ են 
ունենում մասնակցելու քվեարության գործընթացին: Նրանց փորձերը թուլացնել մեր 
ժողովրդավարությունը կարճ շարադրվում են որպես Միավորված Քաղաքացիներ, դա դատական 
հայց է, որը նրանք տարան մինչև Գերագույն Դատարան և շահեցին: Դա կորպորացիաներին տվեց 
նույն իրավունքը, ինչ մարդկային արարածներին մեր ժողովրդավարության մեջ: Միավորված 
Քաղաքացիներ որոշումը մարմնավորում է վտանգավոր մի գաղափար` կապիտալը մարդկության 
հավասարազորն է:  
 
Մեր ներկայիս կառավարության քաղաքականության ներքո միլիոնավոր ցածր վարձատրվող 
աշխատողներ զրկված են իրատեսական ճանապարհից` ստեղծել իրենց սեփական 
կազմակերպությունը և բարձրացնել իրենց աշխատավարձերը: Մեր միության ռազմավարությունը 
ստեղծել կազմակերպությունների հաջորդ տեսակը աշխատող մարդկանց համար կախված է 
նրանից, թե արդյոք կառավարությունը կվերականգնի իր դերը` բարձրացնելով աշխատավարձերը 
և թույլ տալով աշխատող մարդկանց միավորվել: Կառավարության գործողությունները կարող են 
օգնել հնարավոր դարձնել սեփական կազմակերպության ստեղծումն այն աշխատողների համար, 
որոնք աշխատում են ծառայությունների և խնամքի ոլորտում` վերահսկելով կառավարության 
ֆինանսավորումն ու ազդեցությունը ոլորտների կարգավորման հարցում: Միևնույն ժամանակ 
մենք շարունակելու ենք պահանջել, որ կառավարության պաշտոնյաները աջակցեն ավանդական 
միության կազմակերպումն ու կոլեկտիվ բանակցությունները:  
 
Տնտեսական, ռասսայական, միգրացիոն և կլիմայական արդարությունը, կանանց, ֆիզիկական 
սահմանափակումներ ունեցող մարդկանց, լեսբիների, հոմոսեքսուալների, բիսեքսուալների և 
տրանսսեքսուալների հավասարությունը պահանջում են բարգավաճող ժողովրդավարություն: Եվ 
եթե մենք պատրաստվում ենք պայքարել աշխատավարձերը զսպող և մարդկանց միավորումը 
ժխտող  կորպորատիվ փորձերի դեմ, ապա դա պահանջում է, որ մեր կառավարությունը և ոչ 
միայն անհատ գործատուները, ապահովեն, որ աշխատող մարդիկ օգտվեն իսկական տնտեսական 
անվտանգությունից:  
 
 
Հետևաբար, որոշում է կայացվում հետևյալի մասին. 
 

1. Մենք պետք է խթանենք շարժումը, որը աշխատող ընտանիքներին և նրանց համայնքներին 
կշնորհի ազդեցիկ ձայն կառավարությունում` ձևավորելով քաղաքական 
վիճաբանություններ և ընտրելով չեմպիոնների կառավարության յուրաքանչյուր 
մակարդակում ԱՄՆ-ում, Պուերտո Ռիկոյում և Կանադայում: 

 
2. Մենք պետք է ընտրված պաշտոնյաներին պատասխանատու դարձնենք կառավարության 

տեսլականի համար, որը դիմակայելու է կորպորացիաների և հարուստ հատուկ շահերի 
իշխանությանը և պաշտպանելու է աշխատող ընտանիքներին, որ ինչպես կանխարգել 
ողբերգությունները՝ ժողովրդի թունավորման Flint- ի, Միչիգանի, և ընտրված 
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պաշտոնյաներին հնարավորություն տալ վերջ դնել մեղսակցության կամ  ոստիկանության 
կողմից բռնությունը թաքցնելու համար: 

 
3. Մենք պետք է ձեռնարկենք երկարաժամկետ պլան, որպեսզի հաղթենք իշխանությանը 

ֆեդերալ, պետական, նահանգային և տեղական մակարդակներում և կարողանանք 
հաղթահարել տարիներ շարունակ կառավարության դերի նկատմամբ իրականացված 
ճնշումները: 

 
4. Մենք կհաղթենք կառավարության օրենսդրական և քաղաքական գործողությունները, 

որպեսզի աշխատող մարդկանց համար հնարավոր դարձնենք նոր ձևի 
կազմակերպությունների ստեղծումը, որով կբարձրանան աշխատավարձերը և կկառուցվի 
կայուն իշխանություն, ինչպես նաև կշարունակենք սատարել կառավարության 
գործողությունները ավանդական կազմակերպությունների և կոլեկտիվ բանակցությունների 
օգտին:  Մենք կհակադեմենք թուլացնել աշխատող մարդկանց միությանը, վիճարկել 
պայմանագրեր, որոնք բարելավեն ընտանիքների կյանքը, ինչպես նաև կջանանք դեմ 
կանգնել և թուլացնել հանրային ծառայությունները՝ վերացնելով աշխտանքները որ մեր 
համայնքը պետք ունի: 

 
5. Մենք կմիավորվենք մեր գործընկերների հետ` կառավարության համար առաջ քաշելով 

լուծումներ` ուսանողի վարկի պարտքի ճգնաշամը, պայքարելու կառուցվածքային ռասսիզմ, 
կլիմայական փոփոխություններ և մեր կոտրված իմիգրացիոն համակարգը, մինչդեռ, ամրա 
պնդելով մեր համանքները վերակառուցելով կոտրված ենթակառուցվածքներն ու կանխել 
ապագա աղետներին, Ֆլինտ-ի, Միչիգանի վարակված ջրի համակարգը: 

 
6. Մենք պահանջելու ենք լավ ֆինանսավորվող, արդյունավետ հանրային ոլորտ, որն 

ապահովում է հանրային ոլորտի աշխատողներին ռեսուրսներով և անվտանգ 
աշխատանքային միջավայրով, որոնց կարիքը նրանք ունեն ամենաարդյունավետ և 
ռասսայական տեսանկյունից հավասարազոր ծառայությունների ստեղծման համար, 
ինչպես նաև ապահովում է մատչելի, որակյալ առողջապահություն, երեխաների խնամք, 
մանկապարտեզ, երկարաժամկետ խնամք, կենսաթոշակային անվտանգություն և 
հասարակական կրթություն բոլորի համար:  Բոլոր պետական ծառայություններում 
աշխատող մարդիկ-անկախ նրանից որ աշխատում են պետական կամ անհատական 
բաժնում-պետք ունենան լավ աշխատանքներ ապահովելու իրենց ընտանիքները: 

 
7. Մենք աջակցելու ենք բոլոր փորձերը` վարելու ֆինանսական համակարգի արդար 

քարոզարշավ, որը ուղղված կլինի նաև վերանայելու Միավորված Քաղաքացիների հարցում 
Գերագույն Դատարանի որոշումը և մենք կպայքարենք ու կվերականգնեցնենք ու ըդլայնենք 
ընտրության իրավունքները: SEIU-ն բոլոր միացյալ նահանգների ժողովրդի համար 
կաշխատի անդրադառնալ վերաձևմանը, որ ծառայել է խալխլել ժողովրդավարությունը և 
արդարացի ներկայացուցչյունը: 
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8. Որպեսզի կարողանանք հասնել բոլորի համար աշխատող տնտեսության, մենք պետք է 
ապահովենք, որ կառավարությունը զսպի կորպորացիաներին և ստիպի հարուստներին 
կրել պատասխանատվություն` կիսելով իրենց եկամուտի արդար մասնաբաժինը, դրանով 
նպաստելով համայնքների բարգավաճմանը:   

 


