
NGHỊ QUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦAWORKERS UNITED-SEIU CHO NGÀNH MAYMẶC

XÉT THẤY ngành may mặc nằm trong số những ngành toàn cầu hóa nhất, và trong những thập kỷ

trước, hoạt động sản xuất hàng may mặc đã được chuyển phần lớn ra khỏi Hoa Kỳ và Canada, kéo

theo hàng triệu việc làm bị mất; và

XÉT THẤY những công việc còn lại trong ngành may mặc của Hoa Kỳ và Canada đều thuộc lĩnh vực phân

phối và bán lẻ, trong khi đó, hoạt động sản xuất hàng may mặc đã được định hình bằng những điều

kiện công xưởng lạm dụng, bóc lột công nhân tàn tệ tại các quốc gia nghèo đói cùng cực ở Châu Á, Mỹ

Latinh và Châu Phi; và

XÉT THẤY trong nhiều thập kỷ qua, Workers United-SEIU đã đại diện cho hàng trăm ngàn người lao

động sản xuất hàng may mặc, đồng thời là đơn vị liên kết hàng đầu của IndustriALL Global Union cũng

như tiền thân của công ty này là ITGLWF; đã đại diện cho hàng ngàn người lao động phân phối hàng

may mặc làm việc cho các thương hiệu và hãng bán lẻ lớn, đồng thời, đã tổ chức thành công một số

trung tâm phân phối hàng may mặc quan trọng trong những năm gần đây; và

XÉT THẤY, Workers United-SEIU vẫn giữ vững cam kết về sứ mệnh của các Liên Đoàn tiền thân,

International Ladies Garment Workers Union (Liên Đoàn Dệt May Trang Phục Nữ Quốc Tế) và

Amalgamated Clothing and Textile Workers Union (Liên Đoàn Công Nhân May Mặc và Dệt May Kết

Hợp); nhằm tổ chức người lao động trong ngành may mặc, thành Liên Đoàn của chúng ta ở Bắc Mỹ và

thành các Liên Đoàn cơ sở trên khắp Thế Giới; và

XÉT THẤY một trong những chiến lược quan trọng nhằm hỗ trợ người lao động tại các trung tâm phân

phối hàng may mặc đang tìm cách tổ chức đã trở thành nguồn hỗ trợ thống nhất của liên đoàn tại các

quốc gia sản xuất hàng may mặc, phần lớn trong số đó là các đơn vị liên kết của IndustriALL Global

Union, và là những người đang nỗ lực đấu tranh nhằm ứng phó với những chủ lao động lạm dụng cũng

như điều kiện công xưởng bóc lột, không an toàn, đang vạch trần những điều kiện bất lợi đó và sự

đồng lõa của các thương hiệu cũng như các nhà bán lẻ mà họ đang sản xuất hàng may mặc cho; và

XÉT THẤY sự hỗ trợ thống nhất của Workers United-SEIU dành cho những người lao động đó và

liên đoàn của họ, kết hợp với IndustriALL Global Union, là một bước quan trọng hướng tới mục

tiêu tạo dựng một chiến lược toàn cầu để sắp xếp các chuỗi cung ứng và phân phối của các

thương hiệu và nhà bán lẻ hàng may mặc, bao gồm cả cơ sở ở Hoa Kỳ và Canada; và

DO ĐÓ, CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH RẰNG: Workers Unite-SEIU sẽ ưu tiên các nỗ lực nhằm thúc đẩy và

tham gia vào các chiến dịch toàn cầu của IndustriALL Global Union cũng như các đơn vị liên kết của

công ty này nhằm sắp xếp chuỗi cung ứng và phân phối của các thương hiệu và nhà bán lẻ lớn về

hàng may mặc, kể cả ở Hoa Kỳ và Canada.
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