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AFSCME-ն 	և 	SEIU-ն  միավոր վ ել  են  համատեղ  աշխատելու  համար , 
որպեսզի  ավելի  մեծ  հզորությամբ 	կարողանան 	համախմբել 	
աշխատողներին 	և 	համայնքներին ՝ 	պայքարելու  ունեցվածքի 	և 	
իշխանության  անհավասարության 	դեմ ,	որ ն 	արագորեն 	աճում  է  և 	
սպառնում 	մեր 	հասարակության 	ժողովրդավարական 	
կառուցվածքին :	Թեև 	մենք 	ընդունում  ենք  մեր  	
կազմակերպությունների 	և 	ստորաբաժանումների  միջև  առկա  
մշակութային 	և 	կառուցվածքային  տարբերությունները ,	որոնք 	
անցյալում  խանգարել 	են 	մեզ ,	ժամանակ ն 	է ,	որ 	համախմբվենք 	մեր 	
ընդհանուր 	նպատակի  շուրջ : 

Քանզի՝ 	

Առատորեն 	ֆինանսավորվող 	հ զոր 	ուժերը  վերջին 	տասնամյակների 	
ընթացքում  համառորեն  և  համակարգված 	ձևով 	փորձել  են  
թուլացնել  կազմակերպված 	աշխատուժը :	Աշխատողների 	հանդեպ  այս  
ճնշումները  հանգեցրել  են 	ունեցվածքի 	անհավասարության  աճի ,	
աշխատողների  աշխատանքային  պայմանների  վատթարացման 	և 	
այնպիսի  քաղաքական 	համակարգ ի ,	որն  ի  վիճակի  չէ  դիմակայել  մեր 	
համայնքներում  եկամտի ,	հնարավորությ ունների 	և 	
բարեկեցությ ան 	անհավասարությ անը 	և  առավել  ևս ՝  հետ  շրջել  այդ  
գործընթացը , և 	

քանզի՝ 	

Մեր 	երկու 	միություններ ն  էլ  առերեսվում  են  այնպիսի  
խնդիրների  ու  մարտահրավերներ ի ,	որոնք  համարձակ 	
գործողություններ  են  պահանջում ,	այդ  թվում `	ողջ  երկրում  
արհմիությունների  անդամ  չհանդիսացող  անձանց  համար  
հանրային 	հատվածում 	աշխատանքի 	իրավունքի  առկայության  
մշտական  մարտահրավեր ը 	և 	մասնավոր 	հատվածում  
արհ միությունների  շարունակվող 	անկում ը :	Միության  
իրավասությունից  դուրս 	գտնվող  աշխատատեղերի  ց ածր 	
աշխատավարձի 	և 	նվազագույն  արտոնությունների 	հորձանուտ ում  
մ իությ ունների 	անդամների  համար 	ավելի 	ու 	ավելի 	դժվար 	է 	
դառնում  ապրել 	որակյալ 	առողջապահ ական  օժանդակության ,	
կենսաթոշակային 	սահմանված 	հատուց ման 	և 	կայուն 	
պայմանագրերի 	կղզյակներ ում :	Մենք 	պետք 	է 	աշխատանքային 	
պայմանները  բարելավենք 	տնտեսության  ամբողջ  կտրվածքով ,	
որ պեսզի  երաշխավորենք ,	որ 	բոլոր 	աշխատողներ ը 	հաջողության  
հասնելու 	հավասար 	հնարավորություններ  ունեն , և 	

քանզի՝ 	
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Միասին 	SEIU-ն 	և 	AFSCME-ն  դառնում  են  անկոտրում 	միություններ ,	
որոնք 	երբեք 	չեն 	դադարեցնի  պայքարը :	Մենք 	ունենք 	բոլոր 	
աշխատող 	մարդկանց  համար  սոցիալական 	և 	տնտեսական 	
արդարության  հասնելու  կարողությունը :	Միասին 	մենք 	կարող 	ենք 	
համախմբվել ,	որպեսզի 	հակադարձենք 	առատ  ֆինանսա վորում  
ունեցող 	շահերի  խմբերի ն ,	որոնք 	ձևափոխել  են 	տնտեսությունը ՝  
մեր  հաշվին  հարստացնելով 	մի  քանի  մեծա հարուստների :	Եթե 	մենք 	
չստանձնենք 	այս 	գործը ,	ապա	ո ՞ վ :	Եթե 	ոչ 	հիմա ,	ապա ե ՞ րբ :	

Ուստի  որոշում  ենք .	

AFSCME	և 	SEIU	ընդհանուր 	նպատակներ  կսահմանեն , որպեսզի  
կարողանան .	

1. Նորարար ական  մոտեցումներ  կիրառել  արհ միությունների  
գործող 	մոդելի 	շրջանակներում ,	այդ  թվում՝  կոլեկտիվ 	
բանակցությունների  վարման  գործընթացում ,	

2. Ուսումնասիրել 	կոլեկտիվ 	բանակցությունների 	
ավանդական 	մոդելից  դուրս  գտնվող՝  աշխատողների 	շահերի  
պաշտպանության  ինքնաֆինանսավորվող 	ժողովրդավարական 	
կազմակերպությ ունների 	նոր 	ձևեր 	ստեղծ ելու  
հնարավորություններ ը ,	

3. Ընդլայնել 	մեր 	ընդհանուր 	ոլորտներում 	նոր 	անդամների 	
համախմբ ման  աշխատանքները  և 	ըստ  հնար ավորության  
աջակցել 	մասնավոր 	հատվածի 	կազմակերպման  գործում ՝ 	
ինչպես 	միությունների  ներսում , այնպես  էլ  դրանց 	
սահմաններից 	դուրս ,	

4. Առաջնորդ 	և 	մասնակ ի ց  լին ել 	սոցիալ -տնտեսական 	
արդարության 	լայնածավալ  շարժման ը : 

Այնուհետև , որոշում  ենք .	

Մեր 	նպատակներին 	հասն ել ու 	և 	մեր 	անդամների , նրանց 	
ընտանիքների 	և 	համայնքների 	համար  ավելի 	լավ 	կյանք  կերտելու 	
լավագույն 	միջոցը 	մեր 	համագործակցությ ան  խորացումն  է 	և 	
ավելի 	սերտ  համատեղ 	աշխատանքը՝ 	մեր 	կազմակերպությունների  
գործունեության  բոլոր  մակարդակներում :	

Այնուհետև , որոշում  ենք .	

Մեր 	տեսլական ի  իրականացման  համար  անհրաժեշտ  է  պետական ,	
նահանգային 	և 	տեղական 	մակարդակներում  ստեղծել 	«Միասնությ ան 	
ընկերակցություններ »:	Միասնության 	ընկերակցությունները 	
կարող 	են 	իրականացնել 	հետևյալ 	միջոցառումներ ից  մի  քանիսը  
կամ  բոլորը՝ 	համատեղ 	նպատակ ների  սահմանում 	և 	ռազմավարական 	



Բանաձև 	115.	AFSCME-ն 	և 	SEIU-ն ՝ 	անկոտրում  
միություններ , որոնք  երբեք  չեն  դադարեցնի  պայքարը 	
	 	

	

IEB	բանաձև՝  ընդունված  2016թ . մայիսի  5-ին
	 	 	

3	

պլանավոր ու մ ,	համատեղ 	բանակցություններ 	և 	
ներկայացուցչական 	գործունեություն  այ նտեղ ,	որտեղ 	
ընդհանուր 	գործատու ներ  ունենք , և 	համակարգված 	
բանակցություններ  այնտեղ ,	որտեղ 	ներկայացնու մ  ենք 	նույն 	
ոլորտ ներ ի 	և 	աշխատաշուկայի  աշխատողներին ,	
առաջնահերթությունների 	և 	ռազմավարությունների  համատեղ 	
սահմանում  այնտեղ ,	որտեղ 	գործ 	ունենք 	նույն 	օրենսդիր 	և /կամ 	
գործադիր 	մարմինների  հետ ,	համատեղ 	քաղաքական 	ակտիվություն  
այնտեղ ,	որտեղ 	ընտրությունների 	արդյունքների  հետ  կապված  
ընդհանուր  շահեր  ունենք ,	և 	մեր 	աշխատանքին  աջակցող  
հաղորդակցությ ան ,	իրավական ,	մոբիլիզացիոն 	ու 	հետազոտական 	
համատեղ 	ռազմավարություններ 	և 	միջոցառումներ :	

Այնուհետև , որոշում  ենք .	

Մեր 	մ իջազգային 	միություններ ն 	իրենց  անդամ ակացող 	
մի ավորում ների ն 	կաջակցեն 	միասնությ ան  
ընկերակցությունների  խթանման  գործում ,	գիտակցելով ,	որ 	
անդամ ակցող  միավորումների  մասնակցություն ն 	այդ  
ընկերակցություններին  և 	համապատասխան  պատասխանատվության  
ստանձնումը 	կենսական 	նշանակություն  ուն են :	Վստահության 	
կերտման  և 	համագործակցության 	զարգացման 	համար 	շատ 	ժամանակ 	և 	
ջանք  է  անհրաժեշտ .	դա  հնարավոր  կլինի  միայն  կամավոր 	
աշխատանքի 	և 	ակտիվ 	առաջնորդ ության  դեպքում :	
Տարաձայնություններ ը 	մեր 	միությունների 	ղեկավարների 	միջև  
անխուսափելի 	են 	և 	պետք 	է 	լուծվ են 	մեր 	գործընկերության ը 	և 	մեր 	
անդամների  հանդեպ  խոր  նվիրվածությանը  համահունչ 	եղանակով :	

Այնուհետև , որոշում  ենք .	

Մեր 	միավորումները 	կշարունակեն 	համախմբման  մեր  ընդհանուր  
ջանքերը ՝ 	թիրախային 	ոլորտներում 	և 	տարածաշրջաններում  
աշխատողների 	համար 	ավելի 	մեծ 	մասնակցություն 	և 	ուժ 	
ստեղծելու  նպատակով :	Մեր 	աշխատանքը 	կընդգրկի  նաև  մյուսների .	
թեև 	մեր 	միությունները 	մեծ 	և 	արդյունավետ  են ,	մենք 	չենք 	կարող 	
դա 	միայնակ  անել :		Մենք 	կհրավիրենք 	համագործակց ելու 	
աշխատավորական 	շարժման  բոլոր  միավորումներին ,	որոնք 	ևս  
կարևորում 	են 	համախմբման  դերը 	և 	պատրաստ  են  ստանձնել  
ռազմավարական 	և 	կանխամտածված  մոտեցում  ցուցաբերելու  
հանձնառությունը :	Մենք 	փորձելու  ենք 	շահագրգռված 	
արհ միությունների 	կոալիցիա  ստեղծ ել , որպեսզի  վեր ականգնենք  
համախմբված  գործունեությունը ՝ 	ավանդական 	մոդելներ 	
օգտագործելով 	և 	աշխատողների 	իշխանությ ան  իրացման 	ու 	
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նորարարական 	եղանակներով  նրա նց 	տնտեսական 	բարեկեցության 	
բարելավման  նպատակով  ռազմավարություններ 	կիրառելով : 

Այնուհետև , որոշում  ենք .	

Պետական , նահանգային 	և 	տեղական 	մակարդակներում  ստեղծված  մեր 	
ընկերակցությունների  երկարակեցության 	և 	
արդյունավետության 	դեպքում 	մենք 	համատեղ 	ջանքեր ի  խորացման 	
և 	ընդլայնման  ուղիներ  կփնտրենք ,	այդ 	թվում `	քննարկելով 	
կազմակերպությունների 	միաձուլ ման  հնարավորություն ը ,	որը  
թույլ  կտա 	պաշտոնապես  ի  մի  բերել  մեր 	երկու 	միությունների 	
ուժեղ 	կողմերը՝  ստեղծել ով 	նոր 	միավորում :	

Վերջապես , որոշում  ենք .	

Մեր 	միությունները 	համատեղ 	հանձնաժողով 	կձևավորեն , որպեսզի 	
ըստ  մեր  պատկերացումների 	խթանեն  այս  համագործակցություն ն 	և 	
անհրաժեշտության  դեպքում  վերանայե ն 	ու 	ձևա փոխե ն 	այս 	
գործընթացը :	SEIU-ի 	և 	AFSCME-ի 	մ իջազգային 	գործադիր 	
խորհուրդները 	իրավասու 	կլին են  փոփոխել 	կամ 	դադարեցնել 	այս 	
բանաձևում  նկարագրված 	համագործակցությունը  մեր 	
միությունների  միջև :	Առաջարկվող 	ցանկացած 	կառուցվածքային 	
փոփոխություն 	պետք 	է 	հավանությ ու ն  ստանա  երկու 	
միությունների  միջազգային 	գործադիր 	խորհուրդներ ի  կողմից 	և 	
քվեարկության  դրվի ՝ 	յուրաքանչյուր 	միության 	
կանոնադրության 	և 	կանոնակարգի  համաձայն :	


