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Những Chiến Lược Chủ Động để Đánh Bại Quyền Lực các Công Ty Lớn 
 
Trên toàn đất nước, chúng ta đang đối mặt với sự liên minh nguy hiểm của các công ty lớn 
tham lam và các nhà chính trị bảo thủ với một sách lược chung là chống lại lợi ích của người 
lao động và các cộng đồng chúng ta. Các tổ chức như ALEC và Người Mỹ Thịnh Vượng đã 
chứng tỏ họ có thực lực và tạo ra các môi trường chính trị ngày càng thân thiện hơn với lợi ích 
của các công ty lớn. Bằng cách dùng lực đòn bẩy cho đồng tiền từ nhóm người 1% giàu có, họ 
có thể rủng rỉnh hơn các liên đoàn của chúng ta và các tổ chức tiến bộ nhằm bầu chọn cho các 
ứng cử viên mà sẽ gìn giữ các giá trị của họ thông qua hệ thống luật pháp mà: 

● Tước đoạt quyền người lao động được tập trung lại cùng nhau 
● Thể chế hóa sự phân biệt đối xử và bạo lực chống lại người nhập cư, các cộng đồng 

người đồng tính nam nữ và chuyển giới, người da màu 
● Tấn công vào quyền làm mẹ của phụ nữ và ngưng cấp quỹ cho việc kiểm tra sức khỏe 

cho phụ nữ 
● Nâng cao các hệ thống thuế lũy thoái và ngưng cấp quỹ cho mạng lưới an ninh xã hội 
● Tư hữu hóa hệ thống giáo dục công  
● Làm suy yếu sự bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo không khí sạch và nước uống an 

toàn  
● Ngăn chặn hàng triệu gia đình không được tiếp cận sự chăm sóc sức khỏe 

 
Các tổ chức như ALEC đăt trụ sở tại các bang “đỏ” – nhưng họ lại tấn công lên người lao động 
và cộng đồng của chúng ta khắp nơi trên đất nước. Chúng ta phải tấn công đồng loạt để chống 
lại liên minh các công ty lớn và các nhà chính trị bảo thủ với những lợi ích và sách lược làm tổn 
thương các gia đình người lao động. Để làm được điều này, chúng ta phải chiến đấu với họ 
ngay tại nơi mà họ mạnh mẽ nhất – chính là tại các bang bảo thủ về chính trị.  
 
Do đó, giải pháp được đưa ra là SEIU sẽ tạo ra và ủng hộ các chiến lược toàn diện nhằm tập 
trung người lao động thành tổ chức, thay đổi môi trường chính trị và giúp xây dựng khả năng 
cho các đồng minh tiến bộ của chúng ta tại các bang “đỏ”.  
 


