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Emenda Constitucional #301  O negrito cortado indica o idioma eliminado  
 Negrito ressaltado indica  
 Idioma adicionado 
 

Declaração da Missão da SEIU  
 

Emenda da Declaração da Missão da SEIU para refletir a gama completa dos 
nossos compromissos no Século 21, adicionando os nossos compromissos para 
acabar com o racismo estrutural, à justiça do imigrante, à justiça climática e à 
construção do poder para a classe trabalhadora. 

A nossa visão é de um sindicato e uma sociedade: 

 Aonde todos os trabalhadores e suas famílias vivem e trabalham em dignidade. 

 Aonde o trabalho é gratificante e justamente recompensado. 

Aonde os trabalhadores tem uma voz significativa nas decisões que afetam a 
eles e Aonde os trabalhadores tem a oportunidade de desenvolver os seus 
talentos e habilidades. 

 Aonde a voz coletiva e o poder dos trabalhadores é compreendida em sindicatos 
democráticos, justos e progressivos. 

Aonde a solidariedade do Sindicato mantém-se firme contra as forças da 
discriminição e ódio, contra o racismo estrutural, e contra as práticas de trabalho 
injustas de empregadores exploradores.    

 Aonde as pessoas trabalhadoras podem viver em comunidades seguras e 
saudáveis.   

 Aonde o governa desempenha um papel ativo na melhoria das vidas da classe 
trabalhadora. 

Para alcançar esta visão: 

Nós precisamos organizar os trabalhadores de serviço desorganizados, estendendo a 
eles os ganhos do sindicalismo ao mesmo tempo garatindo o controle sobre nossas 
indústrias e mercados de trabalho. 

Nós precisamos construir o poder político para assegurar que as vozes dos 
trabalhadores são escutadas a cada nível do governo para criar oportunidade 
econômica e nutrir justiça social. 
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Nós precisamos fornecer caminhos significativos para o envolvimento e participação do 
associado em fortes sindicatos democráticos.   

Nós precisamos desenvolver líderes altamente treinados, motivados e inclusive líderes 
a cada nível do sindicato, que refletem a diversidade da associação e as comunidades 
aonde eles organizam.   

Nós precisamos negociar contratos que melhoram salários e as condições de trabalho, 
expandir o papel dos trabalhadores na tomada de decisões, e construir um sindicato 
forte, e construir comunidades fortes e saudáveis.   

Nós precisamos construir coligações e agir em solidariedade com outras organizações 
as quais compartilham a nossa preocupação por justiça social, ambiental, racial, e 
econômica.  

Nós precisamos nos envolver em ação direta que demonstre o nosso poder e a nossa 
determinação de ganhar. 

Nós precisamos manter as corporações e o capital responsáveis pelo bem 
comum. 

Nós precisamos nos comprometer a desmantelar o racismo estrutural, o qual nos 
detem de alcançar a união e força que precisamos. 

Nós precisamos preparar o caminho para a justiça do imigrante. 

Nós precisamos sempre estar abertos a mudança que nos capacita a adaptar e 
sermos mais eficazes em um mundo em constante mudança. 

Para realizar estes objetivos nós precisamos estar unificados—inspirados por um 
conjunto de crenças e princípios que transcendem a nossa diversidade social e 
ocupacional e orienta o nosso trabalho. 

Nós acreditamos que podemos realizar pouco como indivíduos separados, mas juntos 
nós temos o poder de criar uma sociedade justa. 

Nós acreditamos que sindicatos são os meios pelos quais a classe trabalhadora 
constroi o poder—pelos quais pessoas comuns realizam coisas extraordinárias. 

Nós acreditamos que a nossa força vem da nossa união e que nós precisamos não ser 
divididos por forças de discriminação baseado no sexo, raça, etnicidade, religião, idade, 
habilidade física, orientação sexual ou status de imigração. 
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Nós acreditamos que o nosso poder e eficácia depende da participação ativa e 
compromisso de nossos associados, o desenvolvimento de inclusive líderes da SEIU e 
solidariedade uns com os outros e com os nossos aliados. 

Nós acreditamos que temos uma missão especial de trazer justiça econômica e social 
para aqueles mais explorados em nossa comunidade – especialmente as mulheres e 
trabalhadores de cor – e para desmantelar o racismo estrutural contra os Pretos 
Americanos.  

Nós acreditamos que o nosso futuro não pode ser separado dos trabalhadores em 
outras partes do mundo, os quais lutam por justiça econômica, uma vida decente para 
as famílias deles, paz, dignidade e democracia. 

Nós acreditamos que os sindicatos são necessários para uma sociedade democrática 
prevalecer e que os sindicatos precisam participar na vida política da nossa sociedade. 

Nós acreditamos que temos uma responsabilidade moral de deixar o mundo um lugar 
mais justo melhor, saudável e seguro para as nossas crianças—e as crianças de 
todos. 

 


