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Xây Dựng Nền Chính Trị Tự Do 
 
Rất thường xuyên, việc bầu cử các nhà làm luật trở thành một lựa chọn sai lầm giữa “người ít 
ác độc hơn” và “người độc ác mà bạn biết và người độc ác mà bạn không biết”. Và đã từ lâu 
nay, chúng ta đã tập hợp với nhau trong khuôn khổ một hệ thống hai đảng phái mà đã bị hư 
hoại không thể cứu chữa được – bị chiếm lĩnh bởi các lợi ích của những công ty lớn và bỏ qua 
nhu cầu của người lao động và các cộng đồng người da màu. Liên đoàn của chúng ta đã có 
những chiến thắng vẻ vang cho các thành viên và cộng đồng trong khuôn khổ đó – nhưng để 
đạt được sự thay đổi cấu trúc vĩnh viễn như trong viễn cảnh của chúng ta, chúng ta phải xây 
dựng một hệ chính trị độc lập có thể thúc đẩy nó. 
 
Tại SEIU, chúng tôi tin rằng người lao động xứng đáng có được những nhà lãnh đạo chính trị, 
các tổ chức và đảng phái và thật sự đại diện cho lợi ích của họ - không chỉ tại nơi làm việc, mà 
còn ở tại cộng đồng của họ - và rằng sự thống trị của các công ty lớn trong cuộc bầu cử và thể 
chế chính trị bầu cử tại đất nước chúng ta phải bị ngăn chặn. 
 
Do đó, giải pháp được đưa ra là SEIU sẽ: 

● Hỗ trợ việc tạo thành các tổ chức chính trị độc lập tại các bang và địa phương, 
● Khuyến khích các liên đoàn cùng nắm tay với người lao động và các đồng minh cộng 

đồng để tham gia các tổ chức chính trị này nơi nó đang tồn tại, 
● Hành động để đảm bảo rằng các cộng đồng ít được chú ý trong lịch sử trở thành người 

dẫn dắt trong các tổ chức chính trị của chúng ta, 
● Làm việc cùng với các nhà hoạt động chung chí hướng để tạo ra các tổ chức chính trị 

vận hành một cách dân chủ. 
 


