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Մեզ միավորում է այն համոզմունքը, որ մեր հավաքական ուժի շնորհիվ կարող ենք դիմակայել ցանկացած 
մարտահրավերի: Մենք Հյուսիսային Ամերիկայի տարբեր ծայրերում ապրող 2 միլիոն հոգի ենք, որոնք ապահովում են 
մեր համայնքների առողջապահությունն ու անվտանգությունը, հոգ տանում տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց մասին, կրթում մեր երեխաներին և տրամադրում ծառայություններ, որոնց կարիքը կա մեր շրջապատում:

2012թ. Համաժողովին մենք հաստատեցինք մեր միության «Արդար հասարակության տեսլականը», ըստ որի բոլոր 
աշխատողները գնահատված են և բոլոր մարդիկ՝ հարգված, ընտանիքները և համայնքները բարգավաճում են, և ավելի 
բարեկեցիկ ու հավասար աշխարհ ենք թողնում գալիք սերունդներին: Այժմ՝ 2016թ. Համաժողովին, մենք հաստատել ենք 
մի շարք բանաձևեր և կանոնադրական փոփոխություններ, որոնք ուրվագծում են հանուն աշխատող մարդկանց մեր 
անկասելի ծրագիրը առաջիկա չորս տարիների համար:  

Աշխատավոր մարդիկ հաղթանակ են տանում
Մենք շարունակում ենք մեր միության 1921 թվականի առաջին անդամների՝ դռնապանների, վերելակների 
օպերատորների և պատուհան մաքրողների գործը: Այդ ժամանակներից ի վեր մեր աշխատանքը ոգեշնչել է միլիոնավոր 
մարդկանց` պայքարելու հանուն իրենց ընտանիքի և համայնքի:

Միայն վերջին չորս տարվա ընթացքում մենք ստեղծել ենք մի շարժում, որը կոչ է անում բոլորի համար ժամում 15 
դոլար աշխատավարձ և միավորվելու հնարավորություն ապահովել, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտանիք կարողանա 
հաջողության հասնել, և աջակցել ենք երկրի տարբեր մասերում ապրող ավելի քան 150 հազար մարդու, որոնք ոտքի 
ելան՝ SEIUի միավորումներ կազմելու համար: 15 դոլարի և միավորում կազմելու համար ծավալված ընդլայնվող 
պայքարը, որը սկիզբ առավ 2012թ. նոյեմբերին, երբ ֆասթ ֆուդի աշխատողներն ամեն ինչ վտանգելով ՝ գործադուլ 
հայտարարեցին, համոզիչ օրինակ է այն բանի, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ, երբ աշխատավոր մարդիկ միավորվում են 
հանուն փոփոխության: Մեր աշխատանքի շնորհիվ երկրի տարբեր ծայրերում ապրող ավելի քան 18 միլիոն մարդ 
աշխատավարձի բարձրացման է հասել:

SEIU-ի անդամներն առաջ են տանում այս պայքարը և հաղթանակի հասնում: 2012 թ. մեր հավաքից հետո տնային 
խնամք տրամադրող հազարավոր աշխատողներ միավորվել են՝  ձևավորելով իրենց միությունը, իսկ այդ ոլորտի 
հազարավոր այլ աշխատողների հաջողվել է հասնել 15 դոլար աշխատավարձի: Նյու Յորքի և Կալիֆորնիայի 
նահանգներում քայլեր են ձեռնարկվում նվազագույն աշխատավարձը 15 դոլար դարձնելու ուղղությամբ, և նույնը 
ակնկալվում է մի քանի այլ նահանգներում:

ԱՄՆ-ի տարբեր մասերում քոլեջների և համալսարանների հազարավոր թերվճարվող դասախոսներ համախմբվում են՝ 
իրենց վարձատրությունն ավելացնելու և աշխատանքի ապահովությունը բարելավելու համար: Վաշինգթոնի, Նյու 
Յորքի, Սիեթլի և այլ քաղաքների օդանավակայանների աշխատողները առաջին անգամ միավորվում են և համազգային 
գործադուլ հայտարարում՝ պահանջելով անվտանգության չափանիշների բարելավում և այնպիսի աշխատավարձ, որը 
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կբավարարի իրենց ընտանիքը պահելու համար: Արդյունաբերական լվացքատներում և եղունգների հարդարման 
սրահներում աշխատող մարդիկ ընդվզում են վտանգավոր աշխատանքային պայմանների և ցածր վարձատրության դեմ:

Մենք սատարեցինք Բարաք Օբամայի վերընտրմանը և Ջասթին Թրուդոյի ընտրությանը, որոնց քաղաքական 
ղեկավարությունը երկարաժամկետ փոփոխություն է բերում ԱՄՆ-ում և Կանադայում աշխատող ընտանիքների համար: 
Չնայած ֆինանսական և հարկաբյուջետային նշանակալի ճգնաժամին, SEIU-ի անդամները և հիմնական գործընկերները 
աշխատանք են տանում Պուերտո Ռիկոյում քաղաքական ու տնտեսական միջավայրը փոխելու և այդ երկրի համար ավելի 
լավ ապագա կերտելու ուղղությամբ:

Մենք աշխատավորների համար հիվանդության վճարովի արձակուրդի իրավունք ձեռք բերեցինք այնպիսի վայրերում, 
ինչպիսիք են Կալիֆորնիան, Մասաչուսեթսը, Օրեգոնը և այլն: Մենք պայքարեցինք նախկինում ազատազրկված և 
հետագայում համայնք վերադարձած մարդկանց ձայնի իրավունքը վերականգնելու համար Մերիլենդի և Վիրջինիայի 
նահանգներում և ընդլայնեցինք քվեարկության մասնակցության իրավունքի օգտագործումն այնպիսի օրենքների միջոցով, 
որոնք ընտրողներին ավտոմատ գրանցման հնարավորություն են տալիս Օրեգոնում, Կալիֆորնիայում, Վերմոնտում և 
Արևմտյան Վիրջինիայում:

Մենք մեծ աշխատանք տարանք, որ արդարություն ապահովենք իմիգրանտ համայնքների համար, և կարողացանք հասնել 
նախագահ Բարաք Օբամայի կողմից գործադիր որոշման ընդունմանը, որի շնորհիվ հարյուր հազարավոր ներգաղթյալ 
ընտանիքներ աջակցություն ստացան:
Մենք լայնածավալ շարժում ենք հավաքագրում տնտեսական, ռասայական, իմիգրացիոն և բնապահպանական 
արդարության և կանանց, հաշմանդամություն ունեցողների, լեսբուհի, գեյ, բիսեքսուալ և տրանսգենդեր մարդկանց 
հավասարության համար, որն ազդեցություն է ունեցել հանրային քննարկման վրա՝ փոխակերպելով անգամ ԱՄՆ 
նախագահության նախընտրական բանավեճի օրակարգը:

Մեր աշխարհը փոփոխվում է և ենթարկվում բազմաթիվ սպառնալիքների

Տեխնոլոգիական, սոցիալական և շրջակա միջավայրի փոփոխությունները արմատապես փոխակերպում են մեր կյանքը՝ 
մեծ կամ փոքր չափով, դեպի լավ կամ վատ: Արդյունքում, մենք պահում ենք մեր ընտանիքները, կատարում մեր 
աշխատանքը և կերտում մեր շարժումը ավելի ու ավելի անկայուն, անորոշ և բարդ դարձող մի աշխարհում:

Խոշոր շահութաբեր ընկերությունները կրճատում են աշխատավարձերը՝ 64 միլիոն մարդկանց, մեր ծնողներին, 
ընկերներին ու հարևաններին, ինչպես նաև մեր երեխաներին ստիպելով հազիվ ծայրը ծայրին հասցնել, քանի որ նրանք 
մեկ ժամում 15 դոլարից պակաս են վաստակում: Այդ նույն կորպորացիաները ենթապայմանագրեր են կնքում լրիվ 
դրույքով աշխատանքի համար, կես դրույք դարձնում նոր աշխատատեղերը և կիրառում «ճիշտ ժամանակին» սկզբունքը՝ 
մի քանի աշխատանքի համադրումը սովորական դարձնելով նրանց համար, ովքեր կարող են գտնել դրանք:
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Միլիարդատերերը և խոշոր ընկերությունները շրջանցում են հարկային համակարգը և թողնում, որ մյուսները հոգան 
դպրոցական կրթության, մեր ծնողների, պապերի ու տատերի և երեխաների խնամքի, համայնքների առողջապահության և 
փողոցների անվտանգության ծախսերը: Նրանք չեն ուզում, որ որևէ մեկը խոչընդոտի իրենց՝ աշխատավարձը իջեցնելու 
գործում, այդ իսկ պատճառով ստիպում են իրենց սեփական աշխատակիցներին ապավինել պետական օժանդակությանը՝ 
իրենց ընտանիքների մասին հոգ տանելու հարցում:

Կենսաթոշակային ապահովության համակարգի եռոտանի աթոռակը, որը հիմնվում է սոցիալական ապահովության, 
կենսաթոշակների և անհատական խնայողությունների վրա, այլևս կոտրված է: Մասնավոր հատվածում աշխատող 
մարդկանց գրեթե կեսը ոչ աշխատանքային թոշակ ունի, ոչ էլ անձնական որևէ խնայողություն: Միլիոնավոր այս 
աշխատողների համար սոցիալական ապահովության համակարգը կենսաթոշակային տարիքում եկամտի միակ աղբյուրն է 
լինելու: Սակայն սոցիալական ապահովության նպաստները ցածր են, մասնավորապես ցածր վարձատրվող աշխատողների 
դեպքում:

Մեծահարուստների շահերը պաշտպանող խմբերը գիտակցում են, որ եթե մենք միավորվենք, ապա հաղթելու ենք: Ահա թե 
ինչու են նրանք միլիարդավոր անտես գումարներ ներդնում քաղաքականության մեջ՝ մեզ պառակտելու համար: Եվ նրանք 
ամեն օր նոր նախաձեռնություններ են ֆինանսավորում՝ սկսած դատական հայցերից, ինչպես օրինակ Հարիսն ընդդեմ 
Քուինի և Ֆրիդրիքսն ընդդեմ CTA-ի, մինչև ողջ երկրի տարածքում ընթացող առողջապահական բարեփոխման 
կասեցման շարունակական ջանքերը: Մի քանի նահանգներում, օրինակ Վիսկոնսինում, Միչիգանում և Օհայոյում, մեր 
մրցակիցներն օգտագործում են նաև նահանգային, տեղական և քաղաքային օրենսդրությունը, որպեսզի խոչընդոտեն 
աշխատավորների համախմբումը իրենց կյանքի պայմանների բարելավման համար: Արդյունքում մասնավոր հատվածում 
աշխատող մարդկանց մոտ 7 տոկոսն է միայն կարողացել համախմբվել և միություն ձևավորել:

Ռասիզմը մեկ այլ միջոց է, որը համակարգային ձևով օգտագործվում և մեր պետական ու տնտեսական համակարգ է 
ներմուծվում մեծահարուստների փոքրաքանակ խմբի կողմից՝ իրենց շահերն առաջ տանելու և մարդկանց ճնշող 
մեծամասնության, այդ թվում սպիտակամորթ մարդկանց վիճակը վատթարացնելու համար: Համակարգը վերափոխվում է՝ 
ի վնաս գունավոր և հատկապես սևամորթ մարդկանց, որոնք սպիտակների համեմատ ավելի խոցելի են տնտեսական 
բարեկեցության, բնակարանային և առողջապահական ոլորտներում, ինպես նաև քրեական արդարադատության 
քայքայված և կանխակալ համակարգում: Այս անարդարությունները ստրկության և հակասևամորթ ռասիզմի մեր ցավոտ 
ժառանգության և մեր պետական ու տնտեսական համակարգի, ինչպես նաև մեր առօրյա կյանքում առավել կարևոր 
հաստատությունների՝ կրթության, բնակարանաշինության, առողջապահության և քրեական արդարադատության 
կառուցվածքային ու համակարգային ռասայական և տնտեսական հարատևող անհավասարության մասն են կազմում: 
Համընդհանուր ընտրական իրավունքն ապահովող առաջադիմական իրավական ակտն անգամ վտանգի տակ է, որը նորից 
սպառնում է սևամորթ ամերիկացիների հիմնարար ժողովրդավարական իրավունքներին:

Պատմության ողջ ընթացքում քաղաքական գործիչներն ու գործատուները ներգաղթյալներին օգտագործել են որպես 
քավության նոխազ, իսկ ներգաղթի բարեփոխումների հեռանկարը օգտագործվել է ատելություն և վախ սերմանելու 
համար: Մենք տեսել ենք, թե ինչպես են ներգաղթյալները զոհ դառնում անազնիվ գործատուների համար, և թե ինչպես են 
նրանք դիմակայում վտանգավոր աշխատանքային պայմաններին և փողոցում առկա վտանգներին: Եվ այնուամենայնիվ, 
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մենք նաև նրանց քաջության և արիության վկան ենք եղել, երբ ներգաղթյալները հաղթահարել են վախը և պայքարել 
արդարության համար:

Շատ ու շատ համայնքներում, օրինակ Միչիգան նահանգի Ֆլինթ քաղաքում, մեր երեխաները մաքուր խմելու ջուր և 
մաքուր օդ չունեն, և դրա պատճառները երբեմն անմիջական կապ ունեն իրենց շահույթը որակյալ ծառայություններից 
ավելի բարձր դասող մեծահարուստների, ինչպես նաև նրանց շահերը ներկայացնող ընտրովի պաշտոնյաների հետ: 
Ինչպես քաջատեղյակ են Նյու Յորքի, Նյու Ջերսիի, Կալիֆորնիայի, Ֆիլիպինների, Հաիթիի և այլ տարածքների 
համայնքներում ապրող կամ այնտեղից եկած մեր անդամները, կլիմայական փոփոխություններն այլևս իրականություն են 
և մեծ սպառնալիք են մարդկանց առողջության և կենսագործունեության համար՝ անհամաչափորեն ավելի մեծ 
ազդեցություն ունենալով աշխատավորների, աղքատների և գունավոր մարդկանց վրա:

Մենք անկասելի ենք

Անգամ SEIUի անդամների և մյուս աշխատավորների բոլոր հաջողություններն ունենալով, շատ ավելին է անհրաժեշտ 
անել, որպեսզի համոզվենք, որ ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Պուերտո Ռիկոյում ապրող ընտանիքները հասկանում են 
«Արդար հասարակության» մեր տեսլականը: Այն կազմակերպությունները, որոնք ստեղծվել են մեր քրտնաջան 
աշխատանքով՝ մեր ընտանիքների համար ավելի լավ ապագա կերտելու համար, անընդհատ հարձակման են ենթարկվում 
մեծահարուստների շահերը պաշտպանող խմբերի կողմից, որոնք գտնում են, որ աշխատող ընտանիքների հաջողությունը 
խանգարում է իրենց ծայրահեղական օրակարգի իրականացմանը: Ահա թե ինչու ենք մենք ընդունել ստորև ամփոփված 
բանաձևերը, որպեսզի կերտենք անկասելի մի շարժում՝ հանուն փոփոխության:

Ըստ այդմ, որոշում ենք.

1. Մենք երեք հիմնական ռազմավարություն ենք որդեգրելու ՝ աննախադեպ մասշտաբի հաղթանակ տանելու 
համար.

a. Մենք կազմակերպությունների նոր ձևեր կստեղծենք, որտեղ աշխատող անձանց՝ որևէ միության մեջ 
չընդգրկված 94%-ը կարող է միավորվել և կայուն կազմակերպություններ ստեղծել, որպեսզի 
կարողանանք բարելավել բոլորի կյանքը մեր համայնքներում, 

b. Մենք լայնածավալ շարժում կհիմնենք ՝ մեր համայնքներում յուրաքանչյուրի համար տնտեսական, 
ռասայական, իմիգրացիոն և բնապահպանական արդարության, ինչպես նաև կանանց, 
հաշմանդամություն ունեցողների և լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ և տրանսգենդեր անձանց հավասարության 
համար մեր համընդհանուր պայքարի շուրջ, և

c. Մենք նորամուծություններ կկիրառենք մեր միությունում, որպեսզի կարողանանք օգտագործել մեր 
կոլեկտիվ ուժն ու բանակցենք՝ հանուն մեր ընտանիքների և մեր ծառայություններից օգտվող 
համայնքների հաղթանակի: 
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2. Մենք պարտավորություն կստանձնենք իրականացնել հանրային ու գույքային ծառայությունների և 
առողջապահության ստորաբաժանումների ծրագրերը և մայիսի 21-ին ընդունված գործողության կոչերը, 
որտեղ ներառված են մեր երեք հիմնական ռազմավարությունները: 

3. SEIU-ի Պուերտո Ռիկոյի միավորումը, մեր ողջ միության աջակցությամբ, հիմնական գործընկերների հետ 
միասին աշխատանք կստանձնի Պուերտո Ռիկոյի քաղաքական միջավայրը փոխելու և մեր երեք հիմնական 
ռազմավարությունների օգնությամբ ողջ երկիրը վերափոխելու ուղղությամբ՝ արդար հասարակության մեր 
տեսլականին հասնելու համար: Մենք աշխատանք կտանենք 2016 թվականի նախագահական 
ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու համար՝ կիրառելով նորարարական ռազմավարություններ, այդ 
թվում առաջնորդ անդամների զարգացումը՝ համախմբման և երկրի քաղաքական հիմքերի վերափոխման գործը 
շարունակելու համար:  

4. Մենք կկանգնենք Կանադայի մեր քույրերի և եղբայրների կողքին, որոնք մայիսի 20-ին կայացած 
կանադական համաժողովում ընդունել են մի բանաձև, որը ներառում է մեր երեք հիմնական 
ռազմավարությունները և հիմք է ստեղծում Կանադայի SEIU-ի «Ապագայի հարցերով հանձնաժողովի» 
ձևավորման համար: 

5. Մենք կապահովենք, որ միության անդամ հանդիսացող կամ չհանդիսացող բոլոր ակտիվիստների կրթության, 
առաջնորդության և վերապատրաստման ծրագրերը կազմվեն այնպես, որ հզորացնեն նրանց 
կարողությունները և բարձր մակարդակի առաջնորդներ պատրաստեն՝ արդար հասարակության մեր 
տեսլականին հասնելու պայքարում առաջնորդելու համար: Մենք մեր զարգացման ծրագրերը համահունչ 
կդարձնենք 21CBC և LAJ հանձնաժողովների կողմից հաստատված՝ որակավորումների վերանայված 
ցանկին, մեծահարուստների հատուկ շահերը ներկայացնող խմբերի կողմից ճնշումներին դիմակայող կայուն 
կազմակերպություններ ստեղծելու արդյունավետ մոտեցումներ կմշակենք՝ մեր ներկայիս աշխատանքում 
կիրառելով նորարար մոտեցումներ, ինչպես նաև սերտորեն կաշխատենք տեղական միությունների հետ՝ 
առաջնորդության զարգացման պլաններ մշակելու, տվյալներին հետևելու և հաշվետվություն 
ներկայացնելու, ինչպես նաև հազարամյակի առաջնորդ անդամներ բացահայտելու, ներգրավելու և 
զարգացնելու ուղղությամբ:  

6. Մենք տնտեսական արդարության պայքարը կկապենք ռասայական արդարության հետ, որովհետև գիտակցում 
ենք, որ դրանք անքակտելիորեն կապված են: Մենք կիրականացնենք մի շարք ներքին և արտաքին 
հանձնարարականներ, որոնք կօգնեն վերջ դնել ռասիզմին, որն առկա է մեր քրեական արդարադատության, 
առողջապահական, տնտեսական և մյուս կառույցներում, ինչը բոլորին հետ է պահում զարգացումից: Մեր 
կազմակերպությունը հանձն կառնի վերջ դնել հակասևամորթ ռասիզմին, որը ստրկության և սեգրեգացիայի 
տգեղ մնացուկ է Միացյալ Նահանգներում: 
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7. Մենք կշարունակենք ողջամիտ իմիգրացիոն բարեփոխումների մեր պարտավորության կատարումը՝ 
աջակցելով դաշնային այն օրենդրությանը, որը քաղաքացիության հնարավորություն է առաջարկում ԱՄՆ-ում 
ապրող ու աշխատող՝ փաստաթուղթ չունեցող 11 միլիոն իմիգրանտների համար, շարունակելով օժանդակել 
և խթանել իմիգրացիային սատարող պետական և տեղական քաղաքականությունը և ընդլայնելով աճող 
լատինաամերիկյան և API ընտրազանգվածը՝ ամերիկյան իմիգրանտի քվեարկության միջոցով կասեցնելով 
վտանգի իրականացումը: 

8. Մենք կմիանանք բնապահպանական արդարության շարժմանը՝ մաքուր օդի և ջրի համար պայքարելու, 
կլիմայական փոփոխությունների հետևանքները կանխելու և կլիմայական արդարության և տնտեսական, 
սոցիալական ու ռասայական անհավասարության խնդիրների միջև կապն ընդգծելու նպատակով:

9. Մենք կորդեգրենք բոլորի համար կենսաթոշակային ապահովության գաղափարը և կաշխատենք 
աշխատավորների, գործատուների և առաջադեմ դաշնակիցների հետ՝ բոլոր ամերիկացիների համար 
սոցիալական ապահովության նպաստների ստացումն ապահովելու համար, ինչը նրանց թույլ կտա ապահով և 
անվտանգ ապրել: 

10.Մենք ավելի շատ կկենտրոնանանք նահանգներում և մարզերում ուժերի հավաքագրման ուղղությամբ, 
որպեսզի մեր ոլորտային կարողությունների հետ համատեղ կարողանանք իրականացնել մեր երեք հիմնական 
ռազմավարությունները և մեծամասշտաբ հաղթանակ տանել: Մենք կորդեգրենք այնպիսի սկզբունքներ, որոնք 
կօգնեն մեզ նահանգներում և մարզերում առկա ուժերը միավորել մեր ոլորտային կարողությունների հետ և 
կուղղորդեն մեր ծրագրային և ներդրումային որոշումները: 

11.Աշխատավորների համար ավելի լավ ապագայի կերտման մեր քարոզարշավի ընթացքում 2016թ. 
ընտրարշավին և ընտրարշավից դուրս մենք առաջ կքաշենք մեր հարցերը, որի համար անհրաժեշտ է.

a. Ուշադրության կենտրոն բերել մեր խնդիրները 2016թ. ընտրափուլի ընթացքում:

b. Մոբիլիզացնել ուժերը՝ Հիլարի Քլինթոնին որպես նախագահ ընտրելու և աշխատող ընտանիքների 
այլ ջատագովներին աջակցելու համար:

c. Կայուն կազմակերպական կարողություններ ստեղծել, որը հնարավորություն կտա ընտրությունների 
հարցում մեզ հետ համակարծիք միլիոնավոր մարդկանց աստիճանաբար մեր ընդլայնվող շարժման 
մաս դարձնել՝ այնպիսի կազմակերպությունների միջոցով, ինչպիսիք են iAmerica-ն և 
սևամորթների քաղաքացիական մասնակցության ցանցերը: 

d. Մոբիլիզացվել նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններին հաջորդող շաբաթների և ամիսների 
ընթացքում, որպեսզի ստիպենք ընտրված առաջնորդներին կատարել իրենց խոստումները՝ աշխատող 
ընտանիքների համար ամենակարևոր խնդիրների լուծման ուղղությամբ: 
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12. Որպես լայնածավալ շարժում կերտելու մեր ռազմավարության հիմնական բաղադրիչ, մենք՝ SEIU-ի 
անդամներս, մեկ անգամ ևս կպարտավորվենք SEIU-ի թոշակառուների հզոր ծրագիր ստեղծել: SEIU-ի մեր 
բոլոր անդամների համար հնարավորություն կստեղծենք թոշակի անցնելուց հետո միության ակտիվ անդամ 
մնալ՝ մշակելով նրանց կարիքներին և հետաքրքրություններին համապատասխան ծրագրեր:  

13.Մենք նոր ուղիներ կնախատեսենք՝ մեր ունեցած ռեսուրսները մեր անդամների և նրանց համայնքների 
կարիքներին համապատասխան կիրառելու և թերի աջակցություն ստացած համայնքների ներուժն 
օգտագործելու համար:  Մենք համաշխարհային ֆինանսական շուկաներից  կպահանջենք ժողովրդավարական 
բարեփոխումների իրականացում, պայքար կառուցվածքային ռասիզմի դեմ և երկարաժամկետ արժեքների 
կերտման պարտավորություն՝ կարճաժամկետ սպեկուլյացիաների, շուկայական մեքենայությունների և 
ունեցվածքի յուրացման փոխարեն: 

14.Մենք կպայքարենք կառավարության վերափոխման ուղղությամբ, որպեսզի այն հավասարակշռի 
կորպորացիաների և մեծահարուստների շահերը պաշտպանող խմբերի ուժն ու ազդեցությունը, աջակցի 
աշխատողների շահերը պաշտպանող կազմակերպությունների նոր ձևերին, որոնց միջոցով նրանք 
կկարողանան հասնել աշխատավարձի բարձրացմանը և կայուն ուժ կստեղծեն, և անդրադառնա 
համակարգային ռասիզմի, կլիմայական փոփոխությունների և մեր խարխուլ իմիգրացիոն համակարգի 
խնդիրներին՝ միաժամանակ վերակառուցելով մեր քայքայվող ենթակառուցվածքները:

15.Մենք կհիմնենք Միջազգային գործադիր կոմիտեի՝ 21-րդ դարի պլանավորման մշտական հանձնաժողով, որը 
կուսումնասիրի ապագայի միտումները և կնպաստի մեր կարողությունների զարգացմանը՝ արագորեն 
փոփոխվող աշխարհում հաղթանակի հասնելու համար: 

2016 թվականի Համաժողովի պատվիրակների կողմից «Հանուն աշխատող անձանց հաղթելու անկասելի ծրագրի» բոլոր 
բաղադրիչներն ամբողջացնող այս վերջնական բանաձևի ընդունմամբ Միջազգային միության աշխատակիցները, 
Միջազգային գործադիր կոմիտեն և Միջազգային գործադիր մարմինը, տեղական միություններն ու անդամակցող 
մարմինները պարտավորվում են բոլոր անհրաժեշտ և համապատասխան քայլերը ձեռնարկել՝ այս համաժողովից հետո 
«Անկասելի ծրագրի» բոլոր հանձնարարականներն իրականացնելու համար: 


