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Khủng Hoảng Nợ Sinh Viên 

XÉT THẤY RẰNG, các khoản nợ của sinh viên là khủng hoảng chính tại Mỹ, ảnh hưởng đến 40 triệu 
người mượn nợ với hơn 1.2 nghìn tỉ đô la tiền nợ, một nửa trong số đó nằm ở tình trạng hoàn trả lại chứ 
không phải đầu tư lại trong thị trường, và một nửa là tình trạng trả chậm. Và nợ của sinh viên chiếm 1/3 
những khoảng nợ đã quá hạn nghiêm trọng tại Mỹ; 

XÉT THẤY RẰNG, nhiều thành viên SEIU và gia đình họ đang vật lộn với việc trả những khoản nợ này, 
mà chỉ có rất ít lựa chọn để thoát nợ 

XÉT THẤY RẰNG, nợ của sinh viên đang khiến cho nhiều người không thể đạt được hay chưa thể đạt 
được Giấc Mơ tại Mỹ của họ; 

XÉT THẤY RẰNG, hiện đang có những đề xuất cho việc thoát khỏi những khoản nợ này bởi những người 
không phải là đồng minh của người lao động và sẽ làm suy yếu sức mạnh của họ cũng như có những người 
đang muốn nhập khẩu nô lệ; 

XÉT THẤY RẰNG, SEIU có sẳn nguồn tài nguyên và các mối quan hệ với các đối tác đồng minh cũng 
như các nhà chính trị để đối mặt với khủng hoảng toàn quốc này và đưa ra giải pháp giúp củng cố được sức 
mạnh người lao động, cũng nhu khả năng chịu trách nhiệm cho việc áp dụng giải pháp đó với những đồng 
minh chính trị qua tiến trình chứng thực; 

DO ĐÓ, GIẢI PHÁP ĐƯỢC ĐƯA RA LÀ, SEIU ưu tiên làm việc cùng nhau với các đối tác đồng minh 
và các nhà chính trị để phát triển một giải pháp cho khủng hoảng nợ của sinh viên mà sẽ xây dựng được sức 
mạnh cho người lao động và trả lại khả năng những người đang mắc nợ có thể thực hiện Giấc Mơ tại Mỹ của 
mình. 

DO ĐÓ, GIẢI PHÁP KHÁC NỮA LÀ, SEIU khiến những đồng minh chính trị chịu trách nhiệm thi 
hành giải pháp cho khủng hoảng nợ của sinh viên mà sẽ xây dựng được sức mạnh cho người lao động 
thông qua tiến trình chứng thực cho Tổng Thống và Hạ Viện Mỹ cũng như các ứng cử viên Thượng Nghị 
Sĩ. 
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