
UCHWAŁAW SPRAWIE GROBALNEJ STRATEGII WORKERS-UNITED-SEIU DLA PRZEMYSŁU
ODZIEŻOWEGO

ZWAŻYWSZY, ŻE przemysł odzieżowy cechuje najwyższy stopień zglobalizowania, a w ostatnich

dekadach produkcja odzieży została w dużej mierze przeniesiona poza Stany Zjednoczone i Kanadę,

w wyniku czego zniknęły miliony miejsc pracy; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE pozostałe miejsca pracy w przemyśle odzieżowym, jakie utrzymano w Stanach

Zjednoczonych i Kanadzie występują w sektorach dystrybucji i sprzedaży detalicznej, a produkcja

odzieży prowadzona jest w zakładach dopuszczających się nadużyć i wyzysku zlokalizowanych w

dotkniętych ogromną biedą krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE organizacja Workers United-SEIU od dziesięcioleci reprezentuje setki tysięcy

pracowników przemysłu odzieżowego i była głównym podmiotem stowarzyszonym IndustriALL Global

Union i jej poprzednika ITGLWF, reprezentuje tysiące pracowników sektora dystrybucji odzieży

zatrudnianych przez główne marki i detalistów, a w ostatnich latach z powodzeniem zorganizował kilka

ważnych ośrodków dystrybucji odzieży; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE organizacja Workers United-SEIU pragnie kontynuować misję prowadzoną przez jej

poprzedników, Międzynarodowego Związku Pracowników Odzieży Damskiej ( ang. International Ladies

Garment Workers Union) i Zjednoczonego Związku Pracowników Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

(ang. Amalgamated Clothing and Textile Workers Union), polegającą na zrzeszaniu pracowników

przemysłu odzieżowego w Związku działającym w Stanach Zjednoczonych i siostrzanych Związkach

działających na całym świecie; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE jedną z ważniejszych strategii wspierania pracowników ośrodków dystrybucji odzieży,

którzy chcą się organizować, jest solidarne wsparcie związków w krajach, w których prowadzona jest

produkcja odzieży i które są w większość członkami InustriALL Global Union, a w walce z

dopuszczającymi się nadużyć pracodawcami i niegwarantującymi bezpieczeństwa warunkami

panującymi w nastawionych na wyzysk zakładach, ujawniają informacje o panujących warunkach oraz

udział w tym procederze marek i detalistów, których odzież jest w takich warunkach produkowana; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE solidarne wsparcie Workers United-SEIU oferowane tym pracownikom i ich

związkom, działającym w ramach IndustriALL Global Union, to ważny krok w procesie tworzenia

globalnej strategii organizacji łańcuchów dostaw i dystrybucji dla marek i detalistów sektora

odzieżowego, w tym dla tych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie;

POSTANAWIA SIĘ: że organizacja Workers United-SEIU ustali hierarchię ważności działań służących

promocji globalnych kampanii i udziału w kampaniach organizowanych przez IndustriALL Global

Union oraz zrzeszane przez nią podmioty stowarzyszone celem organizacji łańcucha dostaw i

dystrybucji dla głównych marek i detalistów sektora odzieżowego, także w Stanach Zjednoczonych i



Kanadzie.
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