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Nghị Quyết cho Hội Nghị SEIU 2016  
Dành cho SỰ DÂN CHỦ VÀ TIẾNG NÓI THÀNH VIÊN trong việc XÁC NHẬN BẦU CỬ CỦA SEIU 

Nộp bởi Liên Đoàn SEIU Địa Phương số 1021 

Xét thấy rằng: truyền thống dân chủ tại đất nước chúng ta và trong phong trào lao động được thành lập trên 
cơ sở rằng mỗi người, mỗi tiếng nói, mỗi cử tri có quyền được người khác lắng nghe; và 

Xét thấy rằng: sự tồn tại của các liên đoàn trên đất nước có thể phụ thuộc vào việc thu hút các thành 
viên SEIU vào một chiến dịch toàn quốc có đồng minh ủng hộ, đồng lòng, đoàn kết, dân chủ để đạt tối 
đa trọng lượng cho tiếng nói của chúng ta; và 

Xét thấy rằng: đang có khủng hoảng trong chính phủ và việc bầu cử với nhiều người cảm thấy rằng hệ thống 
đã bị lừa đảo, rằng lá phiếu của họ không có giá trị, và tiếng nói của họ không được nghe thấy trong tiến trình 
bầu cử; và 

Xét thấy rằng: các thành viên Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Viên Phục Vụ trên toàn quốc đang tiếp tục thực hành 
các quyền dân chủ của mình và trách nhiệm của mình qua việc bỏ phiếu, tạo chiến dịch, và ủng hộ cho ứng cử 
viên họ theo đuổi; và 

Xét thấy rằng: liên đoàn phải tin tưởng và thu hút mọi tầng lớp để thảo luận, tranh luận và bầu cử cho sự đề 
xuất của họ ở cương vị Tổng Thống Mỹ; và 

Xét thấy rằng: liên đoàn phải minh họa cho các ứng cử viên Tổng Thống Mỹ thấy được tầm quan trọng 
của trách nhiệm của họ đối với người lao động và gia đình họ bằng cách tạo ra một tiến trình giới thiệu 
Tổng Thống Mỹ mang tính dân chủ, bao hàm và có trách nhiệm cho mọi tầng lớp người dân; 

Do đó, giải pháp được đưa ra là: Liên Đoàn Quốc Tế SEIU sẽ phát triển một hệ thống bầu cử trực tiếp nơi mà 
tất cả thành viên có thể đưa phiếu bầu của mình cho người mình chọn để làm Tổng Thống Mỹ với công nghệ và 
công cụ dùng cho bầu cử và kiểm phiếu; và 

Do đó, giải pháp nữa là: Liên Đoàn Quốc Tế SEIU sẽ phát triển một ủy ban gồm các thành viên trên toàn 
quốc để tạo ra tiến trình chứng nhận và thời gian biểu, và cơ sở hạ tầng cần thiết cho phản hồi trực tiếp 
của thành viên về những vấn đề và sự chứng nhận giới thiệu Tổng Thống Mỹ và một tiến trình cho vòng 
bầu cử năm 2020. 
 


