
NGHỊ QUYẾT CỦAWORKERS UNITED-SEIU VỀ TỔ CHỨC PHÂN PHỐI VÀ HẬU CẦN

XÉT THẤY Workers United-SEIU đại diện cho hàng ngàn công nhân làm công tác phân phối và hậu

cần, chiếm tới 23% phân khúc lớn nhất trong đội ngũ thành viên; và

XÉT THẤY phân phối và hậu cần là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong nền kinh

tế Hoa Kỳ, với số lượng việc làm không giám sát ở lĩnh vực kho hàng và bảo quản (NAICS 493) tăng

gần gấp đôi so với thập kỷ trước, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh trở lại sau một đợt suy

thoái nhẹ do đại dịch vi-rút corona; và

XÉT THẤY các điều kiện làm việc trong lĩnh vực phân phối và hậu cần còn thấp kém, với công việc

thông qua đại lý và mang tính tạm thời, lương thấp, ít phúc lợi, môi trường làm việc không thoải

mái và không lành mạnh, nhiều áp lực, theo dõi và giám sát kiểu lạm dụng chuẩn mực; và

XÉT THẤY đại dịch vi-rút corona đã tăng thêm áp lực cho nhân viên làm công tác phân phối và hậu cần,

với tình trạng thiếu PPE và khoảng cách giao tiếp, cũng như thiếu minh bạch về số ca nhiễm, dẫn đến

hành động tức giận và yêu sách của nhiều người lao động; và

XÉT THẤY hoạt động tổ chức phân phối và hậu cần đã gặp phải những rào cản đáng kể, trong đó rào cản

quan trọng nhất là số lượng lớn người lao động đại lý và tạm thời, tỷ lệ thay thế nhân viên cao, khó

tiếp cận, chủ lao động bên thứ ba (3PL), nhiều hạn chế từ chủ lao động, Đạo Luật Quốc Gia Về Quan Hệ

Lao Động (NLRA) không mang lại hiệu quả; và

XÉT THẤY hoạt động tổ chức người lao động làm công tác phân phối và hậu cần ở Hoa Kỳ và Canada,

kết hợp cuộc đấu tranh của họ với cuộc đấu tranh của người lao động trong các chuỗi cung ứng toàn

cầu của các nhà bán lẻ, có thể tạo thành những chiến dịch cộng đồng mạnh mẽ và một bài tự sự trước

công chúng của Workers United-SEIU cũng như SEIU với tư cách là một nhà lãnh đạo trong cuộc chiến

toàn cầu vì quyền lợi, sự công bằng và việc làm cùng nhân phẩm của người lao động;

DO ĐÓ, CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH rằng Workers United-SEIU sẽ ưu tiên hoạt động tổ chức người lao

động phân phối ở Hoa Kỳ và Canada.

22 S. 22nd Street, Philadelphia, PA 19103 Điện thoại: 646-448-6414 Fax: 215-575-9065

www.workersunited.org Ngày 7 tháng

http://www.workersunited.org/


7 năm 2020


