
112  Կենսաթոշակային երաշխիք աշխատող խավի համար 

IEB Որոշում ընդունված 19 մայիսի, 2016թ. 1

Կենսաթոշակային երաշխիքի ճգնաժամը նույնքան լուրջ է, որքան առողջապահության ոլոտրի ճգնաժամը մինչ Բարակ Օբամայի 
կողմից անցկացվող առողջապահական համակարգի բարեփոխումները, ինչն ազդել է երիտասարդների և տարեցների, ինչպես նաև 
ընտանիքների և համայքների վրա: 

Սոցիալական պաշտպանության, կենսաթոշակների և անձնական խնայողությունների վրա հիմնված կենսաթոշակային երաշխիքի 
եռաոտք աթոռակը խախտվել է: Մասնավոր սեկտորի աշխատողների գրեթե կեսը չունեն ոչ կենսաթոշակ ոչ էլ անձնական 
խնայողություններ: Այս միլիոնավոր աշխատողների համար Սոցիալական ապահովման նպաստները կենսաթոշակային տարիքում 
կլինեն եկամտի միակ աղբյուրը: Այնուամենայնիվ սոցիալական ապահովության նպաստները ցածր են, հատկապես ցածր 
վարձատրվող աշխատողների համար: Կարևոր է, որպեսզի կենսաթոշակային երաշխիքի ճգնաժամը ծառայի հետևյալ 
նպատակներով՝ 

x Երեխայի խնամք և տնային պայմանններում խնամք իրականացնող աշխատողներ, ինչպես օրինակ Պատրիցիա Ուոքերը, 
ով հանդիսանում է տնային խնամք իրականացնող աշխատող Ֆլորիդայում: Ցածր աշխատավարձ և անկայուն 
աշխատանքի անարդյունավետ տարիները նրան թողել առանց ապահով ապաստանի և առանց խնայողությունների: 
Պատրիցիան 50 անց կին է և արդեն զգում է ֆիզիկապես այս ծանր աշխատանքի արդյունքները: Այնուամենայնիվ 
Սոցիալական ապահովության կենսաթոշակային տարիքը նախատեսվում է բարձրացնել մինչև 67 տարեկան, և նույնիսկ 
այդ դեպքում ցածր աշխատավարձ ստանալու արդյունքում տնային պայմաններում և երեխաների խնամք իրականացնող 
բազմաթիվ անձինք ստանում են ամսեկան 800.00 ԱՄՆ դոլար կամ պակաս չափով սոցիալական ապահովության 
նպաստներ, առավելագույնը 10,000 ԱՄՆ դոլար տարեկան: 

x 20-րդ դարի վերջին ծնվածները, ինչպես օրինակ Ս. Սանդրան, ունի մեծ  ուսանողական պարտք և կյանք է մտնում ծանր 
տնտեսական պայմաններում: Սանդրայի մայրը ապահովված կենսաթոշակառու է շնորհիվ Սոցիալական Երաշխիքի, 
խնայողությունների և մասնավոր սեկտորում աշխատանքից համեստ կենսաթոշակից: Այնուամենայնիվ 27 տարեկանում 
Սանդրան ապրում է աշխատավարձով և իր աշխատանքի բերումով հնարավորություն չունի ստանալ կենսաթոշակային 
նպաստ որպես համայնքային հարաաբերությունների ղեկավար տեղական ռեստորանային ցանցում: Ապահով 
կենսաթոշակային համակարգից օգտվելու հիմնական գաղտնիքը վաղ սկսելն է: Այսոր 20-րդ դարի վերջում ծնվածները 
չեն կարող վերականգնել այս կորցված տարիները:

x Մասնավոր սեկտորի աշխատողները, ինչպես օրինակ Կարմելա Սամսը հանդիսանում է բարեկեցության ոլորտի 
խորհրդատու Ֆիլադելֆիայում և  SEIU 668 տեղական մարմնի անդամ: Իր աշխատանքի ժամանակ Կարմելան 
ականատես է լինում տարեց կանանց  պայքարին, որոնցից շատերը ապրել են ցածր վարձատրվող աշխատանքի 
պայմաններում: Նա օգնում է, որպեսզի նրանք դիմեն սննդի և այլ պետական օգնության: Միևնույն ժամանակ մի քանի 
տարի շարունակ իր համեստ կենսաթոշակի նկատմամբ,  որը նա ստանում է որպես պետական աշխատող, անգութ 
հարձակումներ են եղել,: 

x Կենսաթոշակառուներ, ինչպես օրինակ Ալբերտ Ռոբինսոնը, 1199UHE կենսաթոշակառու: Ալբերտը ներգաղթել է ԱՄՆ 
Ջամայկայից: Նրան հաջողվել է ստանալ միության ներսում աշխատանք որպես ծառայության աշխատող հիվանդանոցում: 
Այս աշխատանքը ապահովում  էր միասնություն և հաղորդակցություն այլ ներգաղթյալների հետ, առողջապահական 
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աջակցություն իր հաշմանդամ երեխային, վերապատրաստում և չափավոր կենսաթոշակ: 37 տարի անց Ալբերտն անցավ 
թոշակի և տեղափոխվեց Ֆլորիդա: Նրա եկամուտը չափավոր է, սակայն նա տեսնում է այլ թոշակի անցած 
ներգաղթյալների պայքարը, ովքեր կարողանում են ապրել ընդամենը փոքր սոցիալական ապահովության նպաստներով:  

x Աշխատող ծնողներ, ինչպես օրինակ Սոլո Լիթլջոնը Իլինոիսից: Սոլոն արագ սննդի կետի աշխատող է, նա ստանում է 
ժամը 8.65 ԱՄՆ դոլար: Նա աշխատում  է երկու աշխատատեղերում իր չորս անդամից բաղկացած ընտանիք կարիքները 
բավարարելու համար: Վարձավճարը կազմում է իր վաստակած գրեթե ամբողջ 50 ԱՄՆ դոլարը: Աշխատավայրում 
կենսաթոշակային պլանի հասանելիությունը, սոցիալական ապահովության նպաստների բարձրացումը և նվազագույն 
աշխատավարձը մինչև 15 ԱՄՆ դոլար ավելացումը կհեշտացնի իր կյանքը ներկայումս և ապագայում:

x Օդանավակայաններում աշխատողները, ինչպես օրնակ Թիմ Մադոքսը: Թիմն աշխատում է ուղևորական 
ծառայություններում  LAX-ում, այդ ծառայությունները ներառում են տարեց ուղևորների բեռներիի տեղափոխման 
հարցում օգնություն: Թիմը USWW անդամ է և նրան հաջողվել է կնքել պայմանագիր միության հետ, որը տրամադրում 
է բժշկական ծախսերի փոխհատուցում: Նա անհանգստացացած է իր կենսաթոշակային ապագայի համար և իր 
գործընկերների և հարևանների կենսաթոշակային երաշխիքի համար: Միայն սոցիալական ապահովության նպաստները 
բավարար չեն, հատկապես թանկ տարածաշրջաններում: Նա վախենում է, որ շատ աշխատողներ անտուն կմնան, եթե 
ավելին չարվի կենսաթոշակային երաշխիքի համակարգը կատարելագործելու համար:  

Վերջին տարիների ընթացքում  SEIU նպատակաուղղված է կենսաթոշակային երաշխիքային համակարգ տրամադրելուն: 
Կենսաթոշակային երաշխիքը խնդիր է մեր բոլոր ծրագրերում ընդգրկված անձանց համար:  Պայքար 15 համար, ներգաղթային 
օրեսնդրության համալիր բարեփոխումը, տնային խնամքը և երեխայի  խնամքը: Բացի այդ մենք պարտավորվում ենք քայլեր 
ձեռնարկել յուրաքանչյուր տարի պաշտպանելու համար կենսաթոշակները աջ թևի հարձակումներից և ապահովել մեր 
նորարարական կենսաթոշակային խնայողական մտահղացումների զարգացումը և պաշտպանությունը այն աշխատողների համար, 
ովքեր հնարավորություն չունեն ընդգրկվել ծրագրում իրենց աշխատավայրում Կանադայում և նահանգներում: Մենք կշարունակեք 
դրանք:

Երբ առաջ ենք նայում, մեք պետք է փոփոխենք վեճը համոզվելու  համար, որ կենսաթոշակային երաշխիքը պատասխանատվություն 
է և աշխատողների և Կառավարության համար և ոչ թե աշխատող մարդկանց պատասխանատվություն, ովքեր արդեն պայքարում են 
այսօրվա պահանջնրեը բավարարելու համար: 

Այսպիսով որոշում կայացվեց՝

1. Բոլոր աշխատողները պետք է  ընդգրկվեն երկաթգծային աշխատակցի կենսաթոշակի անցման կամ Սոցապ համակարգում, 
այդ թվում այնպիսի աշխատողներ, ովքեր իրականացնում են տնային խնամք, ում հեռացրել են Սոցիալական 
ապահովության համակարգից: 

2. Սոցիալական ապահովման համակարգը բոլոր պատասխանատվությունն է, այդ թվում հարուստների և գործարարների:  
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3. Բոլոր աշխատողներին անհրաժեշտ են նպաստներ, որը հնարավորություն է տալիս նրանց ապրել ապահով, անվտանգ և 
արժանապատիվ կենսաթոշակային տարիքում: 

4. Սոցիալական ապահովման համակարգը լրացնող ցանկացած պետական և ազգային օրենսդրության մեջ պետք է 
ընդգրկված լինի գործատուների կողմից տրամադրված պատասխանատվություն: 

5. Սոցիալական ապահովման համակարգը պետք է հզորանա՝ աշխատավարձից հարկման ենթակա եկամուտը բարձրացնելու 
միջոցով 

6. Մենք կշարունակենք ջանքեր գործադրել նահանգերում  և մարզերում, որպեսզի աշխատողները հնարավորություն 
ունենան ընդգրկվել կենսաթոշակային խնայողությունների ծրագրում աշխատանքի ժամանակ: Մենք կհամագործակցենք 
միությունների հետ պետական բազմաթիվ գործատուների կողմից ապահովվող կենսաթոշակային ծրագրեր ստեղծելու 
համար, որոնք ներառում են գործատուների ներդրումներ, կոլեկտիվ ներդրումներ և համատեղ ռիսկ: 

7. Մենք կհամագործակցենք աշխատանքային խմբերի և միությունների հետ ազգային ծրագիր մշակելու համար, նպատակ 
ունենալով հզորացնել Սոցիալական ապահովության համակարգը և Կանադական Կենսաթոշակային պլանը: Ծրագիրը 
կբերի բարձր նպաստներ սոցիալական ապահովության համակարգի ստացողների համար:  Նպաստների այս 
ավելացումները կօգնեն բոլորին և հատկապես ուղղված կլինեն ցածր և միջին վարձատրվող աշխատողներին, կանանց, և 
այն անձանց, ովքեր կորցրել են աշխատունակ տարիները, քանի որ իրականացնում էին ընտանիքի անդամների խնամք: 

8. Մենք կաշխատենք ապահովելու համար երկարատև առողջություն և պետական և մասնավոր սեկտորի կենսաթոշակների 
դիմացկունություն: 


