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SEIU’s տեսլականը՝Արդար Հասարակության համար—որտեղ բոլոր աշխատողները 

գնահատվում են և բոլոր մարդիկ հարգված են, որտեղ բոլոր ընտանիքները  ու 

համայնքները բարգավաճում են, և որտեղ թողնում ենք լավ ու հավասար աշխարհ գալիք 

սերունդների համար—որը, չի դառնա պակաս կարևոր կենսաթոշակի անցնելուց հետո:  

Ի դեպ, մեր շարժումը պետքէ SEIU թոշակառուներից Էներգիա հավաքի, հաղթելու 

տնտեսական, ռասայական, բնապահպանական և ներգաղթային արդարության, կանանց 

համար հավասարության, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, լեսբուհի, գեյ երկսեռ և 

տրանսգենդեր մարդկանց համար:  

  

Հաճախ կենսաթոշակային տարիքի մարդիկ հիմնվում են իրենց ընտանիքների և 

համայնքների վրա, ինչպես նաև քաղաքական ուժ ՝տեղական , պետական, մարզային և 

ազգային մակարդակներում: Եվ քանի որ մեր հասարակության ամենարագ աճող 

հատվածն է – մինչ 2020, ավագները կներկայացնեն մեր ընտրազանգվածի 20 տոկոսը: 

—ավագների և կենսաթոշակայինների իշխանությունը և ազդեցությունը հասնում է նոր 

բարձունքների: Առաջիկա 15 տարիների ընթացքում, ավելի քան 700,000 SEIU անդամները 

կհասնեն կենսաթոշակային տարիքի: 

 

Այս ժողովրդագրական հերթափոխությունը տեղի է ունենում միևնույն ժամանակ երբ 

կենսաթոշակային իրականությունը արագորեն փոխվում է շատ ամերիկացիների 

համար: Թոշակառուների մեծամասնությունը չունեն թոշակներ ու կենսաթոշակային 

խնայողականություններ, որը անհրաժեշտ է իրենց պահպանելու համար մնացած 

կյանքում: Ի դեպ, AARP-ի զեկույցը գտել է, որ գրեթե 50 տարեկանից ավելի 

ամերիկացիների կեսը  ունեն $25,000 կամ պակաս  կենսաթոշակային խնայողություն: 

Չափահաս աշխատողները շարունակում են աշխատել երկար ժամեր և տարիներ, բայց 

ցածր աշխատավարձերը սահմանափակում են ընտանիքների խնայողության 

կարողությունը իսկ մասնավոր հատվածի թոշակները գրեթե վերանում են և պետական 

հատվածի  թոշակները կրճատվում են ամեն տարի: Մինեչդեռ, քաղաքական 

ծայրահեղականները շարունակում են արշավը՝ կրճատելու և ապամոտաժելում են 

ծրագրերը, որը տալիս է որոշակի հույս արժանապատվորեն  պաշտոնաթողելու, 

մասնավորապես, Մեդիքեր, Մեդիքեիդ և Սոցիալական Ապահովության: Ինչպես մենք 

գիտենք, սրանք ոչ միայն ավագների և կենսաթոշակառուների դեմ է, սրանք 

հարձակումներ են բոլոր աշխատանքային ժողովրդի: 

Սա զարմանալի իրողություն է, բայց դա անհույս պայքար չէ: SEIU անդամները պայքարել 

և հաճախ հաղթել են իրենց ընտանիքների և ավագների համար ամենօր Home Care Fight-ի 

միջոցով $15 համար և արշավներ են արել բարելավելու առողջապահական և 

կենսաթոշակային ապահովության համար:  
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The California Secure Choice Investment-ը պետության կողմից խորհուրդ է տվել օրենսդրված 

մի ծրագիր, որը կտա կենսաթոշակային խնայողության աշխատանքի պլանի մուտք՝ յոթ 

միլիոն աշխատողների համար: Արդեն նմանատիպ ծրագրերը ընդունված է Illinois, 

Maryland և Oregon-ում: $15 պայքարը, ապագան դարձնում է ավելի պայծառ, բարելավելով 

միլիոնավոր աշխատող մարդկանց կյանքը: SEIU անդամների աշխատանքի արդյունքով,  

ժողովրդի հետ միասին, ովքեր աշխատում են արագ սննդի, օդանավակայաններում, 

ովքեր ապահովում են տան խնամատարությունը, երեխաների խնամքը և մենք արդել 

հախթել բարձրացում, ավելի քան 18 միլիոն մարդանց համար, այդ թվում հազարավոր  

SEIU անդամներ: 

 

 SEIU կենսաթոշակառուները առանցքային դեր են ունեցել մեր շատ հախթանակների 

ժամանակ—և կարող են լինել կարևոր մասը աշխատելով SEIU անդամների, 

աշխատանքային մարդկանց և դաշնակիցների, հաղթել $15 և բոլոր աշխատող մարդկանց 

համար, ընտրել մարդկանց ովքեր չեմպիոներ են աշխատող ընտանիքների և ստեղծել մի 

երկիր որտեղ բոլոր ընտանիքները կարող են հաջողության հասնել:  

Նրանց ղեկավարությունը և փորձառությունը շատ կարևոր է կառուցել առավել 

լայնամաստաշտաբ  շարժում արդարության համար: Մի շարք SEIU տեղացիներ 

կառուցեցին ամուր ծրագրեր, որոնք ներբերեցին թոշակառուներին, որպես մեր միության 

համար արժեքավոր մաս: Այդ նույն տեղացիները նույնպես փորձում են նոր կերպեր 

զբաղեցնելու ներկայի և ապագայի թոշակառուներին, թե ներսի կազմակերպության և 

լայնամաստաշտաբ  համայքի և որպես ընդարձակ շարժման:  

Հետևաբար, հարցի լուծմն է: 

1. Որպես հիմնարար բաղադրիչ մեր հիմնական ռազմավարության, ծտեղծել 

լայնատարած շարժում, SEIU նորից կպարտավորվի կառուցել հզոր SEIU 

Թոշակառուի Ծրագիր:  

  

2. Մենք կտանք հնարավորություն բոլոր SEIU անդամներին մնալ մեր միության մեջ 

ակտիվ անդամներ կենսաթոշակի անցնելուց  հետո, ծտեղծելով մի հետաքրքիր 

ծրագիր իրենց համար: Նաև, ծրագիրը կբարձրացնի SEIU տեղացիների 

կարողությունները, պահպանելով և ակտիվացնելով թոշակառու անդամներին: 

 

3. SEIU-ը կբարձրացնի կենսաթոշակառուների ներուժը որպես հզոր ձայն մեր 

շարժման մեջ, մասնակցելով տեղական ու ազգային քաղաքական, 

կազմակերպչական արշավի գործին, այդ թվում է $15 պայքարը, թոշակային 
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անվտանգության արշավի ռասայական բաժնային բնապահպանական 

արդարության և համապարփկ ներգախթի բարեփոխումների: 

 

4. Մենք կզորացնենք թոշակառուներին որ լինեն ընտրազանգվածի հզոր ձայն: Մենք 

պետք է բաձրացնենք SEIU թոշակառուների ազդեցությունը և տեսանելիությունը՝ 

տեղական, պետական, մարզային և ազգային քաղաքականության մակարդակում, 

և իրենց զբաղեցնել արդարության լայն շարժման մեջ: 

 

5. SEIU կկառուցի թոշակառուի ծրագիր, որը կապված է մեր երեք հիմնական 

ռազմավարություններից և որը աջակցում է մեր թոշակառու անդամների 

ընդհանուր և յուրահատուկ կարիքներն և շահերը:  

 

 

6. Մենք պետք է միանման հարցերի շուրջ կառուցենք ու խորացնեք գործընկերային 

հարաբերությունները թոշակառու կազմակերպությունների և այլ համայնքային 

կազմակերպությունների հետ, որ փորձենք կառուցել հզոր շարժում արդար 

հասարակության համար: 

 


