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Bản Sửa Đổi Bộ Luật số #301  

 
Tuyên Ngôn Sứ Mệnh của SEIU 
 

Sửa đổi lại Tuyên Ngôn Sứ Mệnh của SEIU để phản ánh toàn bộ các cam kết của 
chúng tôi trong thế kỷ 21 thông qua việc thêm vào các cam kết đối với việc chấm 
dứt sự phân biệt chủng tộc có hệ thống, đối với sự công bình cho người nhập 
cư, đối với sự công bình chính trị cho việc thay đổi khí hậu, và đối với việc xây 
dựng sức mạnh cho đội ngũ người lao động. 

Viễn cảnh của chúng tôi là một liên đoàn và một xã hội trong đó:  

 Tất cả người lao động và gia đình của họ sinh sống và làm việc xứng với nhân 
phẩm của mình 

 Công việc được hoàn thành và tưởng thưởng xứng đáng. 

Công nhân có tiếng nói có giá trị trong những quyết định có ảnh hưởng đến 
mình, và có được cơ hội để phát triển tài năng cũng như kỹ năng. 

 Tiếng nói chung và sức mạnh của người lao động được công nhận thông qua 
các liên đoàn dân chủ, công bằng và cấp tiến. 

Tinh thần đoàn kết của liên đoàn đứng vững trước các thế lực phân biệt đối xử 
hay thù địch, trước sự phân biệt chủng tộc có hệ thống, và trước những hành vi bất 
công của nhà tuyển dụng nhằm bóc lột sức lao động.    

 Người lao động có thể sinh sống trong các cộng đồng an toàn và lành mạnh.   

 Chính quyền đóng vai trò chủ động trong việc cải thiện cuộc sống của công 
nhân. 

Để đạt được viễn cảnh này: 

Chúng tôi phải đưa các công nhân dịch vụ vào các tổ chức, giới thiệu cho họ 
những lợi ích của tính liên đoàn, đồng thời siết chặt quản lý trong các ngành nghề và 
các thị trường lao động.  

Chúng tôi phải xây dựng sức mạnh chính trị để đảm bảo rằng tiếng nói của 
người lao động được nhìn nhận tại mọi cấp chính quyền, nhằm tạo cơ hội về mặt 
kinh tế cũng như thúc đẩy công bằng xã hội. 
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Chúng tôi phải đưa ra được những đường hướng có ý nghĩa để lôi cuốn sự tham 
gia của các thành viên vào những liên đoàn vững mạnh, dân chủ.   

Chúng tôi phải phát triển đội ngũ những nhà lãnh đạo liên đoàn ở mọi cấp độ 
được đào tạo bài bản, nhiệt tình, rộng tôiy chào đón mọi người, những người có thể 
phản ánh được sự đa dạng của các thành viên và các cộng đồng nơi chúng tôi có hệ 
thống hoạt động.   

Chúng tôi phải thương thuyết các hợp đồng để cải thiện mức lương và điều kiện 
làm việc, gia tăng vai trò của công nhân trong việc đưa ra các quyết định tại chỗ làm, 
xây dựng một liên đoàn vững mạnh hơn, cũng như xây dựng các cộng đồng sống 
lành mạnh và vũng vàng.   

Chúng tôi phải xây dựng sự liên kết và bày tỏ tinh thần đoàn kết với các tổ chức 
khác có chung mối quan tâm như mình về sự công bình trong xã hội, môi trường, 
sắc tộc, và kinh tế.  

Chúng tôi phải đưa ra hành động trực tiếp để chứng tỏ sức mạnh cũng như lòng 
quyết tâm dành thắng lợi của mình.  

Chúng tôi phải khiến các công ty và nhà tư bản có trách nhiệm cho lợi ích chung 
của mọi người. 

Chúng tôi phải cam kết triệt phá chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống khiến 
chúng tôi không thể đạt được sự đoàn kết và sức mạnh cần thiết. 

Chúng tôi phải thiết lập nền tảng cho sự công bình dành cho người nhập cư 

Chúng tôi phải luôn luôn chào đón sự thay đổi để giúp mình thích nghi tốt hơn và 
trở nên hiệu quả hơn trong một thế giới luôn thay đổi. 

Để đạt được những mục tiêu này, chúng tôi phải đoàn kết và được truyền cảm hứng từ 
một hệ thống các niềm tin cũng như nguyên tắc mà vượt xa sự đa dạng về nghề nghiệp 
lẫn xã hội của chúng tôi, và để chúng hướng dẫn việc làm của mình.  

Chúng tôi tin rằng nếu chỉ có một mình, chúng tôi chỉ có được những thành tựu 
nhỏ, nhưng nếu đoàn kết lại, chúng tôi có năng lực để tạo ra một xã hội công bằng. 

Chúng tôi tin rằng các liên đoàn là cách thức để người lao động tập hợp sức 
mạnh của mình – để những người bình thường có thể làm được những điều phi 
thường.  

Chúng tôi tin rằng sức mạnh của mình đến từ sự đoàn kết, và rằng chúng tôi 
không được để mình bị chia cắt bởi các thế lực phân biệt đối xử giới tính, chủng tộc, 
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dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, năng lực thể lý, khuynh hướng giới tính, hay tình trạng 
nhập cư. 

Chúng tôi tin rằng sức mạnh và tính hiệu quả của mình phụ thuộc vào việc tham 
gia một cách chủ động cũng như các cam kết của từng thành viên, vào việc phát 
triển một đội ngũ lãnh đạo SEIU biết rộng tôiy chào đón mọi người, và sự đoàn kết 
của các thành viên cũng như với các tổ chức khác.  

Chúng tôi tin rằng chúng tôi đang có một nhiệm vụ đặc biệt để đem lại sự công 
bình kinh tế và xã hội cho những ai đang bị bóc lột trong cộng đồng của mình – đặc 
biệt là phụ nữ và công nhân da màu – cũng như xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc có hệ thống đối với người Mỹ da đen.  

Chúng tôi tin rằng tương lai của mình không thể tách rời khỏi những người lao 
động ở những nơi khác trên thế giới vẫn đang dấu tranh cho công bình kinh tế, cho 
một cuộc sống tươm tất cho gia đình họ, cho hòa bình, phẩm giá, và sự dân chủ. 

Chúng tôi tin rằng các liên đoàn là điều cần thiết cho một xã hội dân chủ được 
phổ biến, và rằng các liên đoàn phải tham gia vào đời sống chính trị của xã hội. 

Chúng tôi tin rằng chúng tôi có trách nhiệm về mặt đạo đức để khiến thế giới trở 
nên công bình, lành mạnh và an toàn hơn cho con cháu của chính mình cũng như 
của những người khác.  


