
  

SEIU-Ի ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ, ԱՊՐԻԼ, 2020թ. -- ՄԱՏՉԵԼԻ 

ԵՎ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՏԱՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ։  

  

ՈՐՏԵՂ  

«Կլիմայի փոփոխության ճգնաժամը լուծելու հրատապ անհրաժեշտություն կա»։  

(SEIU-ի Որոշում՝ ի աջակցություն «Նոր Կանաչ գործարքի», 2019թ.)    ԵՎ  

  

  

ՈՐՏԵՂ  

«SEIU-Ն ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ Է, ՈՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ 

ՆԵՐՀՈՍՔ ՄԵՐ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  

ԵՎ ՄԵՐ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՄԵՋ՝  

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՐԿՆԱԿԻ 

ՃԳՆԱԺԱՄԸ ՊԱՏՇԱՃ ԿԵՐՊՈՎ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ»։ («Նոր Կանաչ գործարք» 

Որոշում) ԵՎ  

  

  

ՈՐՏԵՂ  

«Որպես խոշորագույն կազմակերպություններից մեկն այն աշխատող մարդկանց, որոնց 

մեծամասնությունը ոչ սպիտակամորթ մարդիկ են, և որպես շրջակա միջավայրի չարաշահումից 

և կլիմայի փոփոխությունից ամենաշատը տուժած համայնքների բնակիչներ՝ մենք եզակի 

հնարավորություն ունենք նպաստելու ավելի լայն շարժման կայացմանը, որը հիմնարար 

փոփոխություն է ստեղծում մեր տնտեսական և քաղաքական համակարգերում տնտեսական, 

ռասայական, ներգաղթյալների, գենդերային և LGBTIQ հավասարության և բնապահպանական 

արդարության հասնելու համար»։  

(SEIU-Ի Կոնվենցիայի Որոշում 108Ա, Բնապահպանական արդարություն աշխատող մարդկանց 

համար, 2016թ.)     ԵՎ  

  

  

ՈՐՏԵՂ  

Շարժական աղբյուրները, ինչպիսիք են մեքենաները և բեռնատար ավտոմեքենաները, 

Կալիֆոռնիայում և այլ շրջաններում նպաստում են աղտոտման մինչև 90%-ին:  

(EPA.gov  Տեղեկությունների թերթիկ)  

  

  

ՈՐՏԵՂ  

Վերջերս կատարված ուսումնասիրությունները պարզել են, որ օդի աղտոտվածությունը ոչ միայն 

նպաստում է ասթմայի առաջացմանը, այլև կարող է իրականում առաջացնել ասթմա, և այն 

ժամանակ, երբ երեխաներն ավագ դպրոցն ավարտում են, թոքերի ոչ բնականոն գործառույթի 

տեմպերի հնգապատիկ աճ է նկատվում՝  

ամենամաքուր համայնքներից մինչև աղտոտումից առավել մեծ ազդեցություն կրածները, ԵՎ  

  

  

ՈՐՏԵՂ  

Հասարակական տարանցումը կրճատում է CO2-ի արտանետումները տարեկան 37 

միլիոն մետր տոննայով և նվազեցնում է էներգիայի սպառումը տարեկան 4.2 միլիարդ 



գալոն բենզինով, ինչը համարժեք է 320 միլիոն մեքենայի, որը լցնում է օրական գրեթե 

900.000 անգամ:   

(Ամերիկյան հասարակական տրանսպորտի ասոցիացիա, Հասարակական տրանսպորտի 

առավելություններ), ԵՎ  

  

  

ՈՐՏԵՂ  

Գործատուների կողմից վճարվող տաքսի ծառայությունների սուբսիդիաները սովորաբար 

կրճատում են մեկ տեղաշարժման տրանսպորտային միջոցի ուղևորությունները մինչև 20%-ով:  

(Տրանսպորտի գիտահետազոտական խորհուրդ, Ազգային գիտահետազոտական խորհուրդ, 

Տարանցիկ համագործակցային հետազոտությունների ծրագրի Զեկույց 107), ԵՎ  

  

  

  

  

ՈՐՏԵՂ  

Հասարակական տարանցման զանգվածային ընդլայնումը, կենտրոնանալով էլեկտրական 

ավտոբուսների և գնացքների, մուտքի և ծախսերի խնայողության վրա, կստեղծի հարյուր 

հազարավոր նոր միության կանաչ աշխատատեղեր, ԵՎ  

  

  

ՈՐՏԵՂ  

SEIU Local 721-ն աջակցել է «զարգացող կոլեկտիվ պայմանագրերի նպատակներին և 

բնապահպանական արդարության շուրջ արշավներին, զանգվածային տարանցման և մենակ 

մեքենա վարելու այլընտրանքների համար խթանների խոշոր ֆինանսավորմանը,  

աշխատավայրի և շրջակայքի առողջությանը և անվտանգությանը, մաքուր էներգիային և 

անդամների կրթության և մոբիլիզացիայի ապահովմանը՝ ի աջակցություն այս 

նպատակների՝ որպես ավելի լայն պայմանագրային արշավների մի մաս»։  

(Հաստատված՝ Բնապահպանական արդարադատության գործողությունների խմբի կողմից, 

հոկտեմբերի 5, 2017թ.)     ԵՎ  

  

  

ՈՐՏԵՂ  

«Հասարակական տարանցումը քաղաքացիական իրավունք է և հիմնարար է կլիմայական 

գործողությունների համար»։  

(Աշխատանքային ցանց կայունության համար, 2020թ. Վիրտուալ համակենտրոնացում) ԵՎ  

  

  

ՈՐՏԵՂ  

Անվճար տարանցումն աճող աջակցություն է ստանում ամբողջ երկրի 

համայնքներում: (Նյու Յորք Թայմս, հունվարի 16, 2020թ., Պ. Ա10) ԵՎ  

  

  

ՈՐՏԵՂ  

«  . . .  ամբողջ երկրի փաստաբաններն ավելի ու ավելի են պնդում, որ պետական տարանցումը 

պետք է լինի անվճար։ Մատչելի տրանսպորտը, պնդում են նրանք, կարևոր նշանակություն ունի 

մարդկանց՝  

դպրոց հասնելուն, աշխատանք գտնելու և նրանց աղքատությունից խուսափելու 

հնարավորություններին աջակցելու հարցում:  Դա լավ է նաև մոլորակի համար, քանի որ ավելի 



շատ մարդիկ են նախընտրում քշելով անցնել տարանցումը, քան՝ վարելով, ինչը նվազեցնում է 

կլիմայի փոփոխության համար պատասխանատու ջերմոցային գազերի արտանետումները  »:  

(Լոս Անջելես Թայմս խմբագրական, Հունվարի 23, 2020 թ.)։  

  

  

ՀԵՏԵՎԱԲԱՐ, ՈՐՈՇՎՈՒՄ Է,  

  

ՈՐ SEIU-ն խստագույնս կաջակցի ազգային և յուրաքանչյուր տարածաշրջանում զանգվածային 

տարանցման ընդլայնմանը՝ օրենսդրության և կոլեկտիվ պայմանագրերի միջոցով, և ներառյալ` 

իջեցված ուղեվարձերին անվճար տարանցման   

նպատակով, և որ SEIU-ն առաջնահերթություն կտա ընդլայնմանն աջակցելուն հանածո 

վառելիքի ձեռնարկություններից սուբսիդիաները հանելու միջոցով՝ առաջադեմ հարկային 

բարեփոխումների և կայուն և առաջադիմական այլ միջոցառումների համար:  

  


