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Resolução Proposta 

Privatização dos Serviços Públicos 
 
Enquanto que, os cidadãos dos Estados Unidos da América esperam que o governo lhes 
proporcione fundamentalmente e e essencialmente serviços como educação pública, politica e 
proteção contra fogo, remoção de neve e proteções relacionados com o clima, correcional, saúde 
mental e serviços para os deficientes e bem-estar público, proteção a crianças e a idosos, e outros 
serviços; e  
 
Enquanto que, nós representamos muitos desses trabalhadores pelos Estados Unidos; e 
 
Enquanto que, muitas legislaturas estaduais se recusem ou resistem a fornecer apropriados 
recursos para financiar na sua totalidade os serviços públicos essenciais; e  
 
Enquanto que, muitas legislaturas estaduais tentam cortar ou eliminar fundos para serviços 
essenciais, diminuindo a habilidade dos nossos associados de servirem o público eficazmente e 
ameaçando a segurança do trabalho deles; e  
 
Enquanto que, a pesquisa apresenta falta de supervisão governamental para providenciar os 
serviços públicos essenciais por  um benefício público de má qualidade, no melhor dos casos e 
um significativo dano público, no seu pior; e  
 
Enquanto que, só os administradores eleitos decentes, os quais são responsáveis pelo 
contribuinte deveriam ser responsáveis pela supervisão direta dos serviços essenciais financiado 
pelos contribuintes; e 
 
Enquanto que, os dólares de imposto estadual e municipal precisam ainda ser expandidos para 
fornecer serviços públicos essenciais independente do prestador de serviços; 
 
Portanto seja resolvido, que o Sindicato Internacional de Funcionários de Serviço está no 
registro da oposição da privatização dos serviços públicos, que causaria a licença ou a 
eliminação dos trabalhos de funcionário público, ou a deficiência da(s) unidade(s) deles de 
negociação; e 
 
Portanto seja adicionalmente resolvido, que o Sindicato Internacional de Funcionários de 
Serviço providencie, qualquer que seja, os recursos necessários a qualquer Local e/ou Conselho 
do Estado para lutar contra as iniciativas estaduais de privatização dos serviços públicos 
desempenhado pelos nossos associados aonde tal privatização possa causar a eliminação dos 
trabalhos de funcionário público, ou a deficiência da(s) unidade(s) deles de negociação. 
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