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Bản Sửa Đổi Bộ Luật số #302  
 

Điều Khoản II MỤC TIÊU VÀ MỤC ĐÍCH 
 

Sửa đổi Điều Khoản II (Mục Tiêu và Mục Đích) để phản ánh sự cam kết của chúng 
tôi cho 3 chiến lược cốt lõi phát triển bởi Ủy Ban Thiết Kế Thế Kỉ 21: xây dựng 
phong trào cấp tiến rộng rãi hơn; xây dựng các hình thức mới cho tổ chức công 
nhân nhằm tạo nên sức mạnh cho người lao động; và đổi mới hình thức hiện tại 
của các đại diện cho công nhân. 

Các mục tiêu và mục đích hoạt động của Liên Đoàn Quốc Tế này là để đem lại lợi ích 
cho các thành viên của mình cũng như cải thiện điều kiện của họ bằng mọi giá, trong 
đó có, nhưng không bị giới hạn, những điều sau: 

A. Bằng cách bảo đảm lợi ích kinh tế, gồm lương bổng tốt hơn, giờ làm việc tốt 
hơn, điều kiện làm việc tốt hơn, thông qua chính tổ chức, qua việc thương thuyết 
chung, qua cách hành động mang tính chính trị và pháp lý, cũng như qua việc thực hiện 
các biện pháp khác trong khuôn khổ luật pháp.  

B. Bằng cách tổ chức và tập hợp tất cả mọi người, nam lẫn nữ, phù hợp điều kiện 
làm thành viên trong Liên Đoàn Quốc Tế này.  

C. Bằng cách tham gia các hoạt động dân sự, xã hội, chính trị, luật pháp, kinh tế, 
văn hóa, giáo dục, từ thiện, và các hoạt động khác ở cấp độ địa phương, quốc gia, lẫn 
quốc tế, đồng thời tuyên truyền quan điểm của Liên Đoàn Quốc Tế này trong cộng 
đồng, trong các phong trào lao động, kết hợp với việc quảng bá mối quan tâm của mình 
và gia tăng thành viên bằng cách trực tiếp lẫn gián tiếp. 

D. Bằng cách thúc đẩy và củng cố quyền lợi của người lao động nam lẫn nữ để có 
thể thương thuyết tập thể, và giới thiệu những cách thức đổi mới trong việc thực hiện 
công tác này; 

E. Bằng cách đưa ra các quyền lợi và thế mạnh cho các cá thể thành viên của liên 
đoàn, các nhân viên thông qua giáo dục, huấn luyện, truy cập kỹ thuật mới, truy cập 
các trung tâm tài nguyên dành cho thành viên, hệ thống liên lạc mới của thế kỉ 21, các 
khoản lương hưu, quyền lợi khi sinh sống và qua đời; 

F. Bằng cách giúp đỡ các Liên Đoàn Địa Phương chia sẻ kinh nghiệm, tài nguyên, 
học hỏi cách thức làm việc của nhau, và giúp đỡ nhau; 
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G. Bằng cách hợp tác và trợ giúp, dưới hình thức tiền bạc, tinh thần hay những 
cách thức khác, cho các tổ chức lao động khác dù có liên kết với Liên Đoàn Quốc Tế 
này hay không, hay các tổ chức khác có bất kì mục tiêu nào chung và gần giống với 
Liên Đoàn Quốc Tế này, hoặc đem lại lợi ích trực tiếp hay gián tiếp cho các thành viên 
cũng như cho chính Liên Đoàn Quốc Tế này; 

H.  Bằng cách củng cố và bảo vệ Liên Đoàn Quốc Tế này bằng mọi hình thức hợp 
pháp để nó có thể thực hiện các mục tiêu và nghĩa vụ của mình; 

I. Bằng cách sử dụng mọi cách hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn cách sử 
dụng các khoản chi tiêu và đầu tư, bất động sản và các nguồn quỹ của Liên Đoàn Quốc 
Tế này nhằm đạt được các mục tiêu và mục đích hoạt động cũng như thi hành các 
nghĩa vụ, và vì những mục đích trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến Liên Đoàn 
Quốc Tế này và các thành viên; 

J. Bằng cách liên kết những người lao động trong các tổ chức tự do thông qua các 
thỏa thuận có ghi nhận lịch sử dâu dài, các nhu cầu và truyền thống độc nhất, cũng như 
sự thành công của những tổ chức này, đồng thời bằng mọi nỗ lực có thể được, cung 
cấp cho các tổ chức này những dịch vụ cùng loại mà đã đem lại lợi ích cho các thành 
viên hiện tại; 

K. Bằng cách trao quyền cho các thành viên SEIU để dẫn dắt và tham gia vào mọi 
khía cạnh của chương trình của Liên Đoàn nhằm đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn 
cho mọi người, trong đó có việc tổ chức, thương thuyết, công việc chính trị, hành động 
trực tiếp, và liên kết với cộng đồng; 

L.  Bằng cách tạo ra các hình thức tổ chức công nhân mới để xây dựng sức mạnh 
tập thể về kinh tế và chính trị cho người lao động; và 

M.  Bằng cách xây dựng một trào rộng hơn dành cho sự công bằng. 


