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Սահմանադրական փոփոխություն #301  

 
 
Ծառայողական աշխատակիցների միջազգային 
միության (ԾԱՄՄ) Առաքելությունը  
 
Ընդունեք ԾԱՄՄ Առաքելությունը 21-րդ դարում մեր 
պարտավորությունների ամբողջ շրջանակի արտացոլման նպատակով՝ 
համալրելով մեր պարտավորությունները կառուցվածքային ռասիզմի 
բացառմամբ, ներգաղթային արդարությամբ, կլիմատիկ 
արդարությամբ և աշխատող մարդկանց համար իշխանության 
կառուցմամբ: 

 Միության և հասարակության մեր պատկերը. 

 Որտեղ բոլոր աշխատողները և իրենց ընտանիքները ապրում և աշխատում 
են արժանապատիվ: 

 Որտեղ աշխատանքն բավարար է և արդարացի պարգևատրվող: 

Որտեղ աշխատողները ունեն ձայնի իրավունք՝ իրենց առնչվող 
որոշումների կայացման հարցում, և ունեն իրենց տաղանդների և 
հմտությունների զարգացման հնարավորություն: 

 Որտեղ կոլլեկտիվ ձայնը և աշխատողների ուժը իրացվում է 
ժողորուրդական, անաչառ և զարգացող միություններում: 

   Որտեղ միության միասնությունը ամուր կանգնած է խտրականության և 
ատելության ուժերի, կառուցվածքային ռասիզմի և շահագործող 
գործատուների կողմից անարդար կերպով աշխատանքի ընդունման դեմ:  

           Որտեղ աշխատող մարդիկ կարող են ապրել ապահով և առողջ 
համայնքներում: 

        Որտեղ պետությունը ակտիվ դեր է խաղում աշխատող անձանց կյանքի 
բարելավման հարցում:  
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Մենք պետք է կազմակերպենք անկազմակերպ ծառայության աշխատողներին՝ 
իրենց ցույց տալով միացվածության ձեռքբերումները, միառժամանակ 
ապահովելով վերահսկողությունը մեր արդյունաբերության և աշխատանքի 
շուկայի նկատմամբ: 

Մենք պետք է կառուցենք այնպիսի մի քաղաքական ուժ, որ համոզված լինենք, որ 
աշխատողների ձայները լսված են կառավորման յուրաքանչյուր մակարդակի 
վրա՝ տնտեսական հնարավորությունների ստեղծման և սոցիալական 
արդարության խթանման նպատակով: 

Մենք պետք է ապահովենք իմաստալից ուղիներ ուժեղ և ժողովրդավարական 
միություններում անդամների ներգրավման և մասնակցության համար: 

Մենք պետք է զարգացնենք բարձրակարգ պատրաստակամությամբ, մարժված և 
յուրահատուկ առաջնորդների՝ միության յուրաքանչյուր մակարդակի վրա, որոնք 
արտացոլում են անդամակցության բազմազանությունը և մեր կողմից 
կազմակերպված համայնքները:  

Մենք պետք է սակարկենք այնպիսի պայմանագրեր, որոնք կբարելավեն 
աշխատավարձը և աշխատանքային պայմանները, կընդլայնեն աշխատողների 
դերը՝ աշխատավայրում որոշումների կայացման հարցում, կկառուցեն ավելի 
ուժեղ միություն, և կկառուցեն ամուր և առողջ համայնքներ: 

Մենք պետք է կառուցենք կոալիցիաներ և գործենք համերաշխ այլ 
կազմակերպությունների հետ, որոնք կիսում են մեր մտահոգությունը 
սոցիալական, բնապահպանական, ռասայական և տնտեսագիտական 
արդարության վերաբերյալ:  

Մենք պետք է զբաղվենք ուղղակի գործունեությամբ, որը ցուցադրում է մեր ուժը և 
հաղթելու մեր վճռականությունը: 

Մենք պետք է ապահովենք կորպորացիաների և կապիտալի հաշվետվությունը 
ընդհանուր բարիքի համար: 

Մենք պետք է նպաստենք կառուցվածքային ռասիզմի ոչնչացմանը, որը մեզ ետ է 
մղում մեզ հարկավոր միասնության ու ուժի ձեռքբերումից: 

Մենք պետք է ճանապարհ հարթենք ներգաղթային արդարության համար: 

Մենք պետք է միշտ բաց լինենք փոփոխությունների, ինչը մեզ հնարավորություն է 
տալիս հարմարվելու և լինելու առավել արդյունավետ ընդմիշտ փոփոխվող 
աշխարհում: 
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Սույն նպատակներին հասնելու համար մենք պետք է միասնակամ լինենք՝ 
ներշնչված մի շարք հավատալիքներով և սկզբունքներով, որոնց գերազանցում է 
մեր սոցիալական և մասնագիտական բազմազանությունը և ուղղորդում է մեր 
աշխատանքը: 

Մենք հավատում ենք, որ կարող ենք հասնել քչին՝ որպես անհատներ, սակայն 
միասին մենք ունենք ուժ արդար հասարակություն ստեղծելու համար: 

Մենք հավատում ենք, որ միությունները այն միջոցներն են, որոնց միջոցով 
աշխատող մարդիկ իշխանություն են կառուցում, որոնց միջոցով էլ  հասարակ 
մարդիկ իրականացնում են արտակարգ բաներ: 

Մենք հավատում ենք, որ մեր ուժը գալիս է մեր միասնությունից, և որ մենք չպետք 
է բաժանվենք խտրականության ուժերի կողմից, որոնք հիմնված են սեռի, ռասայի, 
ազգության, դավանանքի, տարիքի, ֆիզիկական կարողությունների, սեռական 
կողմնորոշման կամ ներգաղթի կարգավիճակի վրա: 

Մենք հավատում ենք, որ մեր ուժը և արդյունավետությունը կախված են մեր 
անդամների ակտիվ մասնակցությունից և նվիրվածությունից, ԾԱՄՄ յուրահատուկ 
ղեկավարների զարգացումից և համերաշխությունից՝ միմյանց և մեր 
դաշնակիցների հետ: 

Մենք հավատում ենք, որ ունենք հատուկ առաքելություն՝ բերելու տնտեսական և 
սոցիալական արդարություն, որոնք առավել շահագործվում են մեր համայնքում՝ 
հատկապես կանանց և այլ գույնի աշխատողների նկատմամբ, և բացառել 
կառուցվածքային ռասիզմը սևամորթ ամերիկացիների դեմ:  

Մենք հավատում ենք, որ մեր ապագան չի կարող առանձնացվել աշխարհի այլ 
մասերում այն աշխատողներից, ովքեր պայքարում են տնտեսական 
արդարության, իրենց ընտանիքների համար արժանապատիվ կյանքի, 
խաղաղության, արժանապատվության և ժողովրդավարության համար:  

Մենք հավատում ենք, որ միությունները անհրաժեշտ են ժողովրդավարական 
հասարակության իշխման համար, և որ արհմիությունները պետք է մասնակցեն 
մեր հասարակության քաղաքական կյանքին: 

Մենք հավատում ենք, որ ունենք մի բարոյական պարտավորություն՝ թողնել 
աշխարհը որպես ավելի լավ, առողջ և անվտանգ մի վայր՝ մեր երեխաների և 
յուրաքանչյուրի երեխաների համար: 

 


