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Proponowana	Uchwała	Zasadnicza	„Budujmy	Siłę,	Wygrajmy	Sprawiedliwość“	

Przez	sto	lat	my,	pracownicy	usług,	opieki	i	sektora	publicznego	wszystkich	kolorów	skóry	wspólnie	budowaliśmy	siłę	
SEIU.	Potęga	naszego	związku	wynika	z	połączonego	wysiłku	milionów	jednostek	w	celu	poprawy	naszych	miejsc	pracy,	
społeczności	 i	 krajów.	 Łączy	 nas	wizja	 sprawiedliwego	 społeczeństwa:	w	 którym	wszyscy	 pracownicy	 są	 doceniani	 i	
szanowani,	niezależnie	od	pochodzenia	i	koloru	skóry;	w	którym	wszystkie	rodziny	i	społeczności	mogą	się	rozwijać;	i	
w	którym	pozostawimy	przyszłym	pokoleniom	sprawiedliwszy	i	uczciwszy	świat.		

Dla	nas,	 ludzi	pracy	zjednoczonych	w	SEIU,	walka	o	sprawiedliwość	stanowi	przeszłość,	teraźniejszość	i	przyszłość	od	
momentu	 założenia	 związku	przez	 imigranckich	dozorców	domów	do	współczesnych	odważnych	 latynoskich	dozorców	
walczących	 z	 przemocą	 seksualną;	 od	 czarnoskórych	 pracowników	 szpitali,	 którzy	 w	 latach	 60-tych	 manifestowali	 w	
obronie	 praw	 obywatelskich	 do	 członków	 SEIU,	 którzy	 w	 swoich	 społecznościach	 położyli	 kres	 bezpodstawnym	
przeszukaniom	 na	 ulicach	 Nowego	 Jorku;	 od	 pracowników	 wszystkich	 ras	 opiekujących	 się	 dziećmi,	 którzy	 przez	
dziesięciolecia	walczyli	o	docenienie	wartości	ich	kluczowej	i	serdecznej	pracy,	do	robotników	lotnisk	zatrudnianych	przez	
wielkie	 linie	 lotnicze	 za	 głodowe	 pensje;	 od	 pracowników	 służby	 zdrowia	 żądających	 przystępnej	 opieki	 na	 wysokim	
poziomie	 dla	wszystkich	 rodzin	 do	 profesorów	nieetatowych	walczących	o	 niedrogie	mieszkania	 i	 kształcących	 kolejne	
pokolenia	 liderów;	 od	 kobiet	walczących	 o	 równość	 i	 przeciw	 dyskryminacji	 i	molestowaniu	 seksualnemu	w	 pracy	 po	
pracowników	 LGBTQIA	 domagających	 się	 godności	 i	 wolności	 od	 dyskryminacji	 ze	 względu	 na	 orientację	 seksualną,	
ekspresję	 płciową	 lub	 tożsamość	 płciową;	 od	 pracowników	 walczących	 o	 prawa	 do	 niepełnosprawności	 w	 pracy	 i	 w	
swoich	społecznościach	po	pracowników	opieki	domowej	i	klientów,	którzy	razem	domagają	się	więcej;	od	pracowników	
sektora	publicznego	zakładających	związki	zawodowe	pomimo	niesprzyjających	przepisów	do	pracowników	fast	foodów,	
którzy	rozpalili	ruch	i	wygrali	15	dolarów	na	godzinę	dla	milionów.	

Jesteśmy	 dumni	 z	 naszej	 historii	walki	 o	 sprawiedliwość,	 a	 jednocześnie	mamy	 świadomość,	 że	 aby	 osiągnąć	wizję	
sprawiedliwego	 społeczeństwa,	 musimy	 pokonać	 podstawowe	 wyzwania	 związane	 z	 niekontrolowaną	 władzą	
korporacji	i	rasizmem	systemowym.	Dziesięciolecia	ataków	na	robotników	i	nasze	związki	zawodowe	w	coraz	większym	
stopniu	 koncentrowały	 bogactwo	 i	władzę	w	 rękach	 korporacji,	miliarderów	 i	 egoistycznych	 polityków,	 którzy	wznieśli	
system	przeciwny	pracującym	rodzinom.	A	dziedzictwo	niewolnictwa	 i	kolonializmu	stanowi	część	codziennego	życia	w	
Stanach	Zjednoczonych,	Portoryko	i	Kanadzie.	Dyskryminowanie	wyborców,	manipulowanie	okręgami	wyborczymi	i	ataki	
na	prawa	wyborcze	utrudniają	kolorowym	mieszkańcom	pełny	udział	w	naszej	demokracji	i	osłabiają	siłę	polityczną	ludu	
pracującego.	Imigranci	wykorzystywani	są	jako	kozły	ofiarne	przez	polityków	wykorzystujących	strach,	aby	odwrócić	naszą	
uwagę	od	ogromnych	obniżek	podatku	dochodowego	od	osób	prawnych	i	wielomiliardowych	dotacji,	przy	jednoczesnych	
cięciach	funduszy	na	usługi	publiczne	potrzebne	naszym	społecznościom.	Społeczności	tubylcze	coraz	bardziej	pozostają	
w	 tyle,	 obciążone	 stuleciami	 przemocy	 i	 rasizmu	 ze	 strony	 rządów	 kolonialnych.	W	 Stanach	 Zjednoczonych	 drapieżne	
firmy	 farmaceutyczne	 i	 ubezpieczeniowe	 nie	 zapewniają	 odpowiedniej	 opieki	 społecznościom	 kolorowych	 i	 narażają	
rodziny	o	różnych	kolorach	skóry	na	ryzyko	ruiny	finansowej,	byle	tylko	nachapać	się	pieniędzy.	

Wyzwania	 te	 nigdy	 dotąd	 nie	 były	 tak	 wyraźnie	 widoczne,	 jak	 w	 ciągu	 ostatnich	 kilku	 miesięcy,	 kiedy	 to	 byliśmy	
świadkami	 globalnej	 pandemii,	 w	 której	 na	 pierwszej	 linii	 frontu	 znaleźli	 się	 niedostatecznie	 wynagradzani	 i	
niewystarczająco	zabezpieczani	kluczowi	pracownicy,	podczas	gospodarczej	depresji,	 która	 spowodowała	utratę	pracy	 i	
prawa	do	opieki	zdrowotnej	przez	dziesiątki	milionów	osób,	a	także	podczas	powstania	światowego	ruchu	obrony	życia	
czarnoskórych	przed	przemocą	policyjną	i	państwową	oraz	dla	obalenia	systemowego	rasizmu.		

Kryzysy	te	ujawniły	w	nowej	odsłonie	głębokie	podziały	i	nierówności,	od	dawna	utrzymujące	się	w	naszych	krajach.	Z	
drugiej	 strony	 pokazały	 one	 również	 odporność	 i	 siłę	 zjednoczonych	 ludzi	 pracy.	Wyrażamy	 uznanie	 dla	 odwagi	 i	
poświęcenia	 frontowych	 pracowników	 służby	 zdrowia	 i	 innych	 kluczowych	 pracowników,	 którzy	 opiekują	 się	 nami	 w	



czasie	pandemii.	Pragniemy	uhonorować	amerykańskich	pracowników	pochodzących	z	krajów	Azji	i	Pacyfiku,	którzy	mają	
do	 czynienia	 z	 rasistowskimi	 i	 ksenofobicznymi	 atakami	 podsycanymi	 przez	 szkodliwą	 retorykę	 prezydenta.	Wyrażamy	
szacunek	dla	przywództwa	czarnoskórych	pracowników	w	tworzeniu	ogólnoświatowego,	wielorasowego	ruchu	dążącego	
do	 powstrzymania	 brutalności	 policji.	 Oddajemy	 cześć	 imigrantom,	 którzy	 są	 uważani	 za	 niezbędnych	 dla	 naszej	
gospodarki,	a	jednocześnie	odmawia	się	im	pełnego	uczestnictwa	w	naszej	demokracji.	Miliony	z	nas	codziennie	idą	do	
pracy,	 aby	 zapewnić	 naszym	 krajom	bezpieczeństwo,	 zdrowie	 i	wyżywienie.	Miliony	wyszły	 na	 ulice,	 aby	 domagać	 się	
sprawiedliwości	 i	 odpowiedzialności,	 bezpieczeństwa	 dla	 naszych	 dzieci,	 aby	 burzyć	 bolesne	 pomniki	 Konfederacji	 i	
wspólnie	kreować	drogę	do	nowej	przyszłości.	

Teraz	 musimy	 działać	 szybko	 i	 stanowczo,	 żeby	 sprzeciwić	 się	 śmiertelnym	 skutkom	 niekontrolowanej	 władzy	
korporacji	 i	 strukturalnego	 rasizmu.	 Powinniśmy	 rzucić	 wyzwanie	 władzy	 korporacji,	 napędzającej	 cykl	
wielopokoleniowego	 ubóstwa	 i	 obniżającej	 standard	 życia	 członków	 SEIU	 i	 wszystkich	 pracowników.	Musimy	 również	
żądać	 od	 władzy	 rozwiązań	 ukierunkowanych	 na	 kolorowych	 mieszkańców,	 demontażu	 rasistowskiej	 polityki,	 i	
przekształcenia	 zepsutego	 systemu	 imigracyjnego,	 aby	 wyprowadzić	 wszystkich	 ludzi	 z	 cienia	 i	 zapewnić	 zdrowie	 i	
bezpieczeństwo	wszystkim	rodzinom,	bez	względu	na	kolor	skóry,	status	imigracyjny,	płeć,	pracę	i	miejsce	zamieszkania.		

Głęboko	 wierzymy	 w	 dogłębną	 transformację	 wynikającą	 z	 organizacji,	 zjednoczenia,	 oraz	 wspólnej	 budowy	 i	
umacniania	 siły	 naszych	 związków	 zawodowych,	 także	 we	 wzajemnych	 relacjach.	 Użyjemy	 tej	 siły,	 aby	 rozbić	
niesprawiedliwy	 system	 i	 zmobilizować	 miliony.	 Pracownicy	 fast-foodów,	 którzy	 zbudowali	 siłę	 strajkową	 dla	 nowego	
pokolenia	robotników,	odważne	żądania	nauczycieli	 i	pracowników	szkolnictwa,	których	dziesiątki	tysięcy	strajkowało	w	
całym	kraju,	zaangażowani	pracownicy	służby	zdrowia,	ryzykujący	swoje	życie	dla	ratowania	naszego	i	ryzykujący	swoje	
miejsca	pracy,	aby	głośno	mówić	podczas	pandemii,	robotnicy	strajkujący	-	czasami	samotnie	-	na	rzecz	ochrony	podczas	
pandemii,	oraz	miliony,	które	wyszły	na	ulice	na	całym	świecie	w	obronie	życia	czarnoskórych,	to	wszystko	uświadamia	
nam,	że	potęga	ludzi	pracy	jest	zdolna	rozbić	status	quo.		

Działacze	 SEIU,	 ruchu	 walki	 o	 15	 dolarów	 płacy	 minimalnej	 oraz	 całego	 Związku	 angażują	 się	 w	 budowanie	 drogi	
naprzód	 z	 nadzieją	 i	 determinacją,	 aby	 stworzyć	 sprawiedliwe	 i	 trwałe	 Stany	 Zjednoczone,	 Portoryko	 i	 Kanadę,	 w	
których	 liczy	 się	 życie	 czarnoskórych,	 w	 których	 członkowie	 SEIU	 mają	 siłę	 do	 poprawy	 wynagrodzeń	 i	 świadczeń	 w	
swoich	 branżach,	 w	 których	 pracownicy	 o	 każdym	 kolorze	 skóry	 mogą	 jednoczyć	 się	 w	 związkach	 zawodowych,	 aby	
zasiadać	do	negocjacji	i	tworzyć	prorodzinne	miejsca	pracy,	i	w	których	wszyscy	w	pełni	uczestniczą	w	naszej	demokracji.	

Wzywamy	do	rewizji	gospodarki	 i	demokracji	naszego	narodu,	aby	przerwać	wieki	rasizmu	i	kolonializmu,	pokolenia	
korporacyjnego	wyzysku	i	dziesięciolecia	ataków	antyzwiązkowych.	Odrzucamy	powrót	do	normalności,	która	nigdy	nie	
działała	 na	 rzecz	 ludzi	 pracujących.	 Żądamy	 natychmiastowych,	 szeroko	 zakrojonych	 działań	 ze	 strony	 najważniejszych	
sektorów	gospodarki,	korporacji	i	rządu,	aby	zapewnić	zdrowie,	bezpieczeństwo	i	długoterminowy	dobrobyt	ekonomiczny	
ludziom	pracy,	niezależnie	od	miejsca	pracy,	koloru	skóry	i	statusu	imigracyjnego.	Musimy	na	nowo	sformułować	zasady	
tworzenia	związków	zawodowych	nowego	pokolenia,	które	zmienią	życie	milionów	pracowników	i	zbudują	siłę	potrzebną	
do	osiągnięcia	sprawiedliwości	dla	wszystkich.	

W	czasie	obecnego	kryzysu	potrzebujemy	natychmiastowych,	przełomowych	rozwiązań,	które	pozwolą	naszym	krajom	
ruszyć	naprzód.	Musimy	podjąć	to	 jedyne	w	życiu	wyzwanie,	aby	fundamentalnie	zmienić	naszą	politykę,	gospodarkę	 i	
społeczeństwo.	Należy	podsycać	napięcia,	inwestować	w	kreatywną,	zakrojoną	na	szeroką	skalę	organizację	i	aktywność	
pracowników	oraz	stawiać	odważne	żądania	budowania	silniejszych	lokalnych	związków	zawodowych,	a	także,	wspólnie	z	
naszymi	 partnerami,	 na	 nowo	 określić	 zasady	 oraz	 zbudować	 siłę	 pracowniczą,	 by	 wygrać	 sprawiedliwość	 rasową	 i	
gospodarczą.		

Dlatego	 przyspieszymy	 nasze	 działania	 na	 rzecz	 zjednoczenia	 milionów	 robotników	 w	 związki	 zawodowe	 we	
wszystkich	 zakładach	 pracy	 i	 regionach	 geograficznych	 w	 celu	 zbudowania	 siły	 i	 zapewnienia	 zwycięstwa	 dla	



sprawiedliwości	 i	 demokracji	 wszystkim	 mieszkańcom	 o	 różnych	 kolorach	 skóry.	 Podejmiemy	 natychmiastowe	
działania,	aby	dziś	zwyciężyć	i	zbudować	fundamenty	dla	naszej	długoterminowej	walki.	Będziemy:	

1. Realizować	 program	 i	 działania	 antyrasistowskie.	Musimy	 podjąć	 działania	 w	 celu	 zwalczania	 śmiertelnego	
wpływu	strukturalnego	rasizmu	na	gospodarkę	i	demokrację	Ameryki.	Trzeba	zjednoczyć	się	niezależnie	od	koloru	
skóry,	 aby	 zmierzyć	 się	 z	władzą	 korporacji	 po	 to,	 by	 sektor	 prywatny	wspierał	 nasze	 społeczności	 i	 nasz	 kraj	
zamiast	 nieodpowiedzialnie	 eksploatować	 zasoby	 i	 pracowników.	Musimy	 również	 żądać	 od	władzy	 rozwiązań	
ukierunkowanych	na	kolorowych	mieszkańców	i	demontaż	rasistowskiej	polityki	krzywdzącej	nas	wszystkich,	aby	
zapewnić	 zdrowie	 i	 bezpieczeństwo	 wszystkim	 rodzinom,	 bez	 względu	 na	 kolor	 skóry,	 pracę	 i	 miejsce	
zamieszkania.	 Aby	 żądać	 sprawiedliwości	 dla	 czarnoskórych	 pracowników	 i	 dla	 wszystkich	 pracowników,	
niezależnie	 od	 koloru	 ich	 skóry,	 będziemy	 nadal	współpracować	 i	 udzielać	materialnego	wsparcia	 Ruchowi	 na	
rzecz	Życia	Czarnoskórych	i	organizacjom	partnerskim	prowadzonym	przez	czarnoskórych.	
		

2. Ku	przełomowym	zwycięstwom	—	Związki	Zawodowe	dla	Wszystkich!	Każdy	pracownik,	bez	względu	na	kolor	
skóry	 lub	 status	 imigracyjny,	 branżę	 i	 region	 geograficzny,	 powinien	 mieć	 możliwość	 dołączenia	 do	 związków	
zawodowych	 w	 celu	 poprawy	 płac	 i	 warunków	 pracy.	 Osiągniemy	 przełom	 dla	 pracowników	 opieki	
długoterminowej,	 sprzątania/bezpieczeństwa	 i	 fast	 foodów,	 w	 branżach,	 które	 silnie	 ucierpiały	 na	 skutek	
pandemii	 COVID-19	 i	 kryzysu	 gospodarczego.	 Wykorzystamy	 naszą	 krajową	 siłę	 i	 muskuły	 organizacyjne,	 aby	
odnosić	zwycięstwa	w	tych	branżach	poprzez	działania	legislacyjne	i	wykonawcze.	Będziemy	nalegać,	aby	każdy	
kandydat,	 polityk	 i	 urzędnik	 wyłoniony	 w	 wyborach	 przyjął	 harmonogram	 transformacji,	 który	 będzie	
bezpośrednio	odnosił	się	do	kwesfi	rasowych,	imigracyjnych,	zatrudnienia,	opieki	zdrowotnej	i	klimatu,	oraz	aby	
podnosił	 poziom	 przepisów	 przewidujących	 utworzenie	 większej	 liczby	 związków	 zawodowych	 w	 celu	
zapewnienia	wszystkim	pracownikom	możliwości	zrzeszania	się	w	związkach,	aby	zagwarantować	sprawiedliwą	i	
uczciwą	gospodarkę.	

3. Walczymy	 o	 prawo	 każdego	 mieszkańca	 do	 swobodnego,	 bezpiecznego	 i	 nieskrępowanego	 głosowania	 w	
listopadzie	oraz	budujemy	podstawy	prawdziwej	demokracji,	niezależnej	od	koloru	skóry.	Aby	odbudować	nasz	
naród,	 musimy	 przywrócić	 skuteczność	 działania	 rządu	 i	 odbudować	 zaufanie	 społeczeństwa	 do	 niego	 --	 w	
listopadzie	musimy	wygrać	w	wyborach	państwowych	i	lokalnych.	Przeprowadzimy	kompleksowe	kampanie,	aby	
wyborcy,	 niezależnie	 od	 koloru	 skóry	 i	 kodu	 pocztowego,	 mogli	 głosować	 swobodnie,	 bezpiecznie	 i	 łatwo,	
korespondencyjnie	 i	 osobiście.	 Będziemy	 walczyć	 ze	 sprzątaniem	 list	 wyborczych,	 z	 dezinformowaniem	 i	
zastraszaniem	oraz	z	zamykaniem	lokali	wyborczych	w	dzielnicach	kolorowych.	Będziemy	inspirować	członków	i	
rzadko	 głosujących	 kolorowych	 do	 oddawania	 głosów	 za	 sprawiedliwością	 rasową,	 ekonomiczną,	 zdrowotną,	
imigracyjną	i	klimatyczną.	Rozszerzymy	demokrację,	umożliwiając	reformę	imigracyjną	i	ścieżkę	do	obywatelstwa	
dla	10	milionów	nielegalnych	imigrantów.	Ponadto	doprowadzimy	do	zmiany	granic	okręgów	wyborczych	w	2021	
r.,	 aby	 zakończyć	 rasistowski	 i	 rozbójniczy	 proceder	 manipulowania	 ich	 granicami,	 który	 doprowadził	 do	
systematycznego	ograniczania	wpływu	kolorowych	społeczności.		

4. Umacniamy	wszystkich	liderów	związkowych	i	 łączymy	ze	sobą	naszych	członków	tworząc	nowe	przestrzenie	
do	 rozwoju	 ruchu.	 Zwiększymy	 wykorzystanie	 narzędzi	 cyfrowych	 i	 naszą	 kreatywność,	 aby	 docierać	 i	
mobilizować	 członków	 związku	 i	 pracowników.	 Wyposażymy	 naszych	 członków	 w	 narzędzia	 potrzebne	 do	
organizowania	 się	 współpracowników	 i	 społeczności,	 zainwestujemy	 w	 tworzenie	 nowych,	 internetowych	
przestrzeni	 dla	 naszego	 ruchu,	 a	 także	 nieustannie	 będziemy	wprowadzać	 innowacje,	 aby	 zwiększyć	 siłę	 głosu	
pracowników.	Każdy	członek	otrzyma	cyfrową	ścieżkę	zaangażowania,	a	każdy	niezrzeszony	będzie	mógł	dołączyć	
w	sposób	cyfrowy.	W	obliczu	nieustannych	ataków	ze	strony	organizacji	antypracowniczych	będziemy	rekrutować	
nowych	 pracowników	 i	 niezrzeszonych,	 aby	 utrzymać	 siłę	 naszego	 związku.	 Wyjdziemy	 z	 tego	 kryzysu	 jako	
bardziej	zrównoważona	i	dynamiczna	organizacja,	walcząca	o	naszą	wizję	sprawiedliwego	społeczeństwa.				



Zobowiązujemy	się	do	walki	o	zwycięstwo	związków	zawodowych	dla	wszystkich,	by	każdy	pracownik	mógł	wstąpić	do	
związku,	 niezależnie	 od	 jego	miejsca	 pracy;	 do	budowania	wielokulturowej	 demokracji,	w	 której	może	uczestniczyć	
każdy,	 bez	 względu	 na	 pochodzenie	 i	 kolor	 skóry;	 do	 budowania	 zasobnego	 w	 liderów,	 antyrasistowskiego	 SEIU,	
sterowanego	przez	nowe	pokolenie	przywódców	pracowniczych	zjednoczonych	w	silne	związki	lokalne.	W	oparciu	o	te	
zasadnicze	cele	zbudujemy	w	stanach	i	prowincjach	władzę,	która	doprowadzi	do	uzyskania	w	najbliższych	latach	siły	na	
szczeblu	 krajowym,	 aby	 zdobyć	 sprawiedliwość	 dla	 wszystkich:	 sprawiedliwość	 rasową,	 gospodarczą,	 zdrowotną,	
imigracyjną	i	klimatyczną.		

W	 obecnej	 chwili,	 tak	 samo	 jak	 zawsze,	 członkowie	 SEIU	 i	 ludzie	 pracy,	 połączeni	 w	 Walce	 o	 15	 dolarów	 płacy	
minimalnej	 i	 w	 Związku,	 są	 świadomi	 mocy	 płynącej	 ze	 zjednoczenia	 się	 w	 związku	 zawodowym.	 Poprzez	 związki	
zawodowe	 podnosimy	 poziom	 życia	 naszych	 rodzin	 i	 społeczności,	 zwiększamy	 siłę	 polityczną	 i	 prowadzimy	 walkę	 o	
sprawiedliwość	 rasową	 i	 ekonomiczną,	 aż	 do	 naprawienia	 krzywd	 widocznych	 w	 naszych	miejscach	 pracy,	 w	 naszych	
społecznościach	i	w	naszych	krajach.	Połączenie	wszystkich	naszych	zmagań	czyni	nas	silniejszymi.	Będziemy	budować	i	
utrzymywać	siłę	gospodarczą	 i	polityczną	w	naszych	związkach,	aby	prowadzić	 i	wygrywać	 te	walkę	o	sprawiedliwość	 i	
realizować	 naszą	 wizję	 sprawiedliwego	 społeczeństwa	 przez	 następne	 sto	 lat.	Wiemy,	 że	 gdy	 walczymy	 --	 razem	 --	
wygrywamy!		


