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111 Հաղթանակի նպատակով աշխատող մարդկանց համար կապիտալի ձևափոխումը 

Կորպորացիաների,  ֆինանսական  կապիտալի  և  հարուստների  աճն  ու  իշխանությունը  իրենց  օգտին  են 
ուժեղացրել  զբաղվածության,  քաղաքականության,  կառավարության  և  առևտրի  կանոնները:  Օրինակ 
չկարգավորված  համաշխարհային  ֆինանսական  ոլորտը  ավերիչ  ազդեցություն  է  ունեցել  ամբողջ 
հասարակության վրա` անհավասար ձևով վնասելով այլ մաշկի գույն ունեցող համայնքներին: Չկա ավելի 
վառ  օրինակ,  քան  20072008 թթ. ֆինանսական ճգնաժամը, որի ժամանակ աշխատող մարդիկ կորցրեցին 
իրենց տները, աշխատանքը, կենսաթոշակային խնայողությունները և տնտեսական անվտանգությունը`բարձր 
ռիսկ  ներկայացնող  գիշատիչ  կորպորացիաների  պատճառով,  որոնք  աչքաթող  էին  արվել  և 
պատասխանատվության չէին ենթարկվում: Բայց այդ ճգնաժամից շատ առաջ մեր համայնքները արմատապես 
չէին  սպասարկվում  կորպորացիների  և  կապիտալի  շուկայի  կողմից,  որոնց  աճը  բռնկեց  հսկայական 
անհավասարություն  և  կառուցվածքային  ռասսիզմ:  Նույնիսկ  <<Տնտեսագետ>>  ամսագիրն  ընդունեց,  որ 
<<ֆինանսական ոլորտի արագ աճը վատ է տնտեսության մնացած մասի համար>>:  

Կանադայում ուժեղ ֆինանսական կանոնակարգերը նվազեցրին այդ խնդիրները, իսկ ԱՄՆում ավելի շատ 
առաջընթաց տրվեց  DoddFrank Wall  Street  Reformի,  Consumer  Protection Actի և  Consumer 
Financial  Protection  Bureauի  շնորհիվ:  Բայց  ֆինանսական  շուկաները  դեռ  տառապում  են 
կառուցվածքային  անահավասարություններից  և  ֆինանսական  վթարներ  առաջացնող  շատ  խնդիրներից, 
ինչպիսիք  են  <<այնքան  մեծ  են,  որ  չեն  ձախողի>>  ընկերությունները,  մեծ  կորպորացիաները  և 
միլիարդատերերը, որոնք կիրառում են հարկային դժոխքը մնացած բոլորի հաշվին:  

Կորպորացիները  նաև  տառապում  են  խմբակային  մտածելակերպից`  մարդկանց  մեջ  բազմազանության 
պակասի  և  տնօրենների  խորհրդի  հեռանկարային  ներքին  սրահների  և  հյուրանոցային  գրասենյակների 
պատճառով:   Դա աշխատող ընտանիքներին և մաշկի այլ գույն ունեցող համայնքներին դնում է մեծ ռիսկի 
տակ` կրճատելով կապիտալը, բացառելով տեսակետերը և անտեսելով այն տաղանդներին, որոնք բազմազան 
համայնքներ  կարող  են  առաջարկել`  քննադատորեն  վերլուծելու  ռիսկերն  ու  հնարավորությունները: 
Արդյունքում Սև և բնիկ համայնքները կապիտալ են փափագում ԱՄՆում և Կանադայում, հատկապես նոր 
գաղթականների  պատճառով,  որոնք  խոցելի  են  դառնում  գիշատիչ  փոխատուների  նկատմամբ:  ԱՄՆում 
ԱֆրիկաԱմերիկյան տաղանդների  վտարումը տնօրենների  սրահներից և  հյուրանոցային  գրասենյակներից 
աղավաղեց  որոշում  կայացնելու  գործընթացը  և  բերեց  դաժան  և  անընդունելի 
անհամպատասխանությունների,  մինչդեռ  Պուերտո  Ռիկոն  դարձավ  էպիկենտրոն  շուկայական 
խարդախությունների և  ներդրումային  ընկերությունների  վատագույն  ծայրահեղությունների  համար,  որոնք 
հարստություն են կորզում ճգնաժամում գտնվող համայնքներից:  

Չնայած այս սարսափեցնող իրականությանը` SEIUի երկու միլիոն անդամները իրենց գործընկերների և 
դաշնակիցների  հետ,  ունեն  հսկայական  հնարավորություններ  ձևափոխելու  կորպորացիաները այնպես,  որ 
նրանք ավելի  լավ ծառայեն աշխատող ընտանիքների կարիքներին: Մենք սպառողներ, վարձակալներ, տուն 
գնողներ,  ուսանողական  վարկ  գնողներ,  վարկային  քարտ  օգտագործողներ,  դրամական  փոխանցումներ 
իրականացնողներ  ենք,  և  ավելի  շատ  դեպքերում  մենք  ակտիվ  հաճախորդներ  ենք`սպասարկվելով  կամ 
թալանվելով կորպորացիաների և նրանց համաշխարհային ֆինանսիստների կողմից: Մենք առաջնորդում ենք 
շրջանների խմբերին, հավատացյալ համայնքներին, տեղական բիզնեսի ասոցիացիաներին և շատերին, ովքեր 
կարող են մեծացնել մեր ջանքերի ազդեցությունը:   

SEIUն կարող է գործի դնել իր կոլեկտիվ ռեսուրսներն ավելի ռազմավարական ճանապարհներով: Օրինակ 
միության անդամները  ստեղծեցին պատասխանատու ֆինանսական  ինստիտուտ,  Amalgamated  Bank  of 
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New Yorkը, որը ծառայում է որպես շահույթային և ֆինանսական ծառայությունների կենսական աղբյուր 
աշխատող  ընտանիքների  համար  և  հանդիսանում  է  ոգեշնչող  մոդել,  թե  ինչպես  պետք  է  իրենց  պահեն 
կորպորացիաները: 

SEIUի անդամները  մյուս աշխատող  մարդկանց  հետ  համատեղ  ստեղծել  են  նպաստների  հիմնադրամներ 
ԱՄՆում, Կանադայում և Պուերտո Ռիկոյում, որոնց պարտատոմսերի գումարը միասին հասնում է ավելի 
քան $1 տրիլիոն ԱՄՆ դոլլարի: Այս խնայողությունները  սուրբ նվիրվածության արտահայտություն են, որը 
մենք կոչված ենք պաշտպանել` ապահովելու  լավագույն հնարավոր երկարաժամկետ փոխհատուցումը: Այդ 
հիմնադրամների առաջնորդ անդամները  զարգացրել  են  հոգաբարձուների  ուսուցման  նորագույն  ծրագրեր` 
առաջ  տանելով  բազմազանությունը,  կանխելով  կլիմայական  ռիսկերը  և  մարտահրավեր  նետելով  այլ 
վտանգավոր պահվածքներին ֆինանսական շուկաներում: 

Ավելի շատ լինելով գիշատիչ, անտեսաներլի ուժերի զոհը` SEIUի անդամները մարտահրավեր են նետում 
և  բարեփոխում  են  կորպորացիաներն  այնպես,  որ  նրանք  դառնան  պատասխանատու,  թափանցիկ,  ավելի 
ներկայացուցչական և ավելի  լավ աշխատեն մեր ընտանիքների և համայնքների անդամների համար: Մենք 
պետք է շարունակենք այս աշխատանքը և ընդլայնենք մեր ջանքերը` ստեղծելու մի երկիր և տնտեսություն, 
որտեղ ընտանիքները կարող են հաջողության հասնել: 

Հետևաբար որոշում է կայացվում հետևյալի մասին. 
 

1. Մենք  կզարգացնենք  նոր  ճանապարհներ`  գործի  դնելու  մեր  բոլոր  պարտատոմսերը  և 
մոբիլիզացնելու  կապիտալը  աշխատող  մարդկանց  կարիքներին  համապատասխան,  ինչպես  նաև 
արձագանքելու  այն  անհասանելի  հնարավորություններին,  որոնք  համայնքներն  ունեն:  Մենք 
պատկերացնում  ենք  աշխատող  ընտանիքներին  ու  համայնքներին,  որոնք  կառուցում  են 
հարստություն սերունդների համար և ոչ թե տանում իրենց հետ սերունդների պարտքերը: 

2. Մենք  մարտահրավեր  կնետենք  կորպորացիաներին և  համաշխարհային ֆինանսական  շուկաներին` 
ընդունելու  ժողովրդավարական  բարեփոխումները,  կանխելու  կառուցվածքային  ռասսիզմը  և 
նվիրվելու  երկարաժամկետ  արժեքների  ստեղծմանը,  քան  կարճաժամկետ  խարդախություններին, 
շուկայի  մանիպուլյացիաներին  և  հարստության  կորզմանը,  օրինակ  կապիտալն  ուղղելով  նոր, 
համայնքների կողմից կառավարվող պարտատոմսերին,  բնակեցման անվտանգության և տնտեսապես 
թիրախավորված ներդրումների նոր մոդելներին: 

3. Մենք  ընդլայնելու  և  զարգացնելու  ենք  անդամառաջնորդներից  բաղկացած  բազմազան  խումբը` 
առաջնորդելու  մեր  կենսաթոշակային ֆոնդերը`  զինված  ներդրումային  որոշումները  խելամտորեն 
վերահսկելու  հմտություններով,  ֆինանսական  շուկաներում  բարձր  ռիսկ  ներկայացնող 
պահվածքներին մարտահրավեր նետելիս և պատասխանատու բարեփոխումները խթանելիս, ինչպես 
օրինակ նոր կառավարական կառուցվածքների անհրաժեշտությունը:  

4. SEIUի անդամները  հիմնական  բաժնետերերի  հետ  մշակելու  են  նորարարական,  ռազմավարական 
կամ  համաշխարհային  գործընկերություն`  ֆինանսական  շուկաներում  իրականացնելու 
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ֆինանսական  համակարգերի  թափանցիկ,  պատասխանատու,  բազմազան,  լավ  աշխատող,  բարձր 
արդյունավետություն ունեցող մեր ընդհանուր նպատակները:    

5. Մենք  ծառայելու  ենք  որպես  հսկիչներ  կորպորացիաների  և  ֆինանսական  ոլորտի  նկատմամբ` 
բացահայտելով  բարձր  ռիսկայնություն  ներկայացնող  ընկերությունները, տապալելով Տնօրենների 
խորհուրդները,  որոնք  ձախողում  են  բազմազանություն  կիրառելու  հարցում,  և  աշխատելով 
փոխարինել ձախողակ կորպորատիվ գլխավոր գործադիր տնօրեններին ավելի հաջողակներով: 

6. Մենք  միջորդելու  ենք  բոլոր  աշխատող  մարդկանց  համար,  որ  նրանց  համար  հասանելի  դառնան 
անվտանգ  կենսաթոշակային  համակարգը,  հնչուն ֆինանսական  ծառայությունները և տնտեսական 
անվտանգությունը  համաշխարհային  տնտեսությունում,  հատկապես  մշակելով  աշխատանքի  նոր 
ձևեր, ինչպիսիք են գիգ տնտեսությունը և տեղեկատվական ոլորտի աճը:   

7. Մենք  ստեղծելու  ենք  <<տնտեսական  խորհրդատուների  խորհուրդ>>`  բաղկացած  առաջատար 
համաշխարհային  տնտեսագետներից  և  կապիտալի  շուկայում  բարեփոխումներ  իրականացնող 
մարդկանցից անդամների ու տեղական առաջնորդների ղեկավարությամբ, ովքեր վերապատրաստված 
են և զինված են գնահատելու և քննադատելու ներկայիս համակարգը, ինչպես նաև նախագծելու ենք 
այլընտրանք ստատուս քվոին, ինչպես օրինակ աշխատողների սեփականության նոր ձևերն են: 

8. Մենք  սահմանելու  ենք  աշխատող  մարդկանց  և  համայնքների  համար  շահույթ  ստանալու  նոր 
հնարավորություններ  և  ոչ  թե  փոփոխվող  համաշխարհային  ֆինանսական  շուկաներին  զոհ 
դառնալու,  այդպիսով  դրանք  ավելի  լավ  են  ծառայում  աշխատող  մարդկանց,  քան  ներսիններին, 
մանիպուլյացիա  անողներին  և  համաշխարհային  ֆինանսական  ճգնաժամը  ստեղծողներին:  Մենք 
պետք  է  ստեղծենք  գործիքներ և  սահմանենք  հնարավորություններ աշխատող  մարդկանց և  նրանց 
համայնքների համար, որպեսզի նրանք դառնան որոշում կայացնողներ ֆինանսական շուկաներում և 
աշխատողների ու համայնքների կողմից տնօրինվող պարտատումսերի նորարարներ :


