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Resolução para a convenção de 2016 do SEIU  

Crise de dividas nos empréstimos por estudantes 

Enquanto que, dividas de empréstimo por estudantes é a maior crise nos Estados Unidos afetando 
40 milhões de estudantes com mais de 1.2 triliões de dólares em dívida, metade em status de 
reembolso em vez de ser investido na economia e a outra metade em diferimento, e os empréstimos 
por estudantes estão contabilizados como quase 1/3 dos pagamentos em atraso nos Estados Unidos; 

Enquanto que, muitos associados do SEIU e suas famílias estão com dificuldades com os pagamentos 
dos empréstimos estudantis, com opções estreitas e limitadas de alívio. 

Enquanto que, dividas com empréstimos estudantis estão a atrasar ou a impossibilitar a realização do 
“sonho americano”; 

Enquanto que, existem propostas para aliviar as dívidas com empréstimos estudantis por aqueles que 
não estão aliados com trabalhadores o que irá enfraquecer o poder do trabalhador e alguns terão aqueles 
montantes por trabalho escravo; 

Enquanto que, o SEIU tem recursos disponíveis e relações com parceiros de coligação e aliados políticos 
para confrontar esta crise nacional e oferecer a solução que dará força ao poder trabalhista, e a habilidade 
para criar a responsabilização para implementação de soluções com esses aliados políticos através do 
processo de aprovação;  

Portanto a ser resolvido, a priorização, por parte do SEIU, do trabalho com os parceiros da coligação e os 
parceiros políticos para desenvolver a solução para a crise da dívida por empréstimos estudantis que irá dar 
poder aos trabalhadores e restaurar a habilidade para aqueles com dívidas de empréstimos estudantis a 
alcançar o “sonho americano”. 

Portanto a ser resolvido, que o SEIU quer manter responsável os parceiros políticos da 
implementação da solução para os estudantes endividados que irá dar poder aos trabalhadores 
através do processo de aprovação presidencial e da Camara dos Deputados dos Estados Unidos e 
dos candidatos ao senado. 
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