
SEIU ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԲԱՆԱՁԵՎԸ Տրամադրված՝ տեղական SEIU 1021-ի կողմից

Որտեղ՝մերաշխատանքային շարժման ժողովրդավարական ավանդույթը հիմնված

է այն բարձրագույն նպատակի վրա, որ ամեն ոք իրավունք ունի, որ իր ձայնը լսեն, և

Որտեղ՝մերազգային արհմիությունների ուժը կախված է համակարգված,

ժողովրդավարական, փոխհամաձայնության և կոալիցիայի վրա հիմնված

ազգային քարոզարշավներում անդամներ ներգրավելուց՝ առավելագույնի

հասցնելու ընտրական իշխանությունը, և

Որտեղ՝ կառավարությունում ճգնաժամ կա, և շատերը կարծում են, որ քվեարկման

համակարգը կեղծված է, որ նրանց ձայնը չի լսվի և նրանց քվեն հաշվի չի առնվի

ընտրական գործընթացում, և

Որտեղ՝ Ծառայողական Աշխատակիցների Միջազգային Միության անդամները

ամբողջ երկրովմեկ շարունակում են առաջ քաշել իրենց ժողովրդավարական

իրավունքներն ու պարտականությունները քվեարկելով, քարոզարշավով և իրենց

թեկնածուներին աջակցելով, և

Որտեղ՝ միության ինստիտուտը պետք է վստահի և ներգրավի շարքային

անդամներին քննարկմանը, բանավեճերին և Միացյալ Նահանգների Նախագահին

իրենց հավանության առաջարկի վերաբերյալ որոշում կայացնելուն

ժողովրդավարական գործընթացով, ինչը թույլ է տալիս, որ ցանկացած անդամ

քվեարկի, և

Որտեղ՝ միությունը Միացյալ Նահանգների Նախագահի թեկնածուներին պետք է

ցույց տա աշխատող մարդկանց ևմեր ընտանիքների առջև հաշվետու լինելու

կարևորությունը ոչ միայն թեկնածուներին ներգրավելով «Միություն բոլորի համար»

օրակարգում, այլ նաև Միացյալ Նահանգների Նախագահի համար հավանության

գործընթաց ստեղծելով, ինչը ժողովրդավարական է, ներառական և հաշվետու

շարքային անդամակցության համար,

Հետեվաբար, որոշվում է, որ SEIU 1021- ը կոչ է անում SEIU International-ին

շարունակել իր քաղաքական կրթության գործընթացը շարքային անդամների

համար, որոնք առնչվում են նախագահի թեկնածուական պաշտոնների հետ

աշխատավորների և համայնքների խնդիրների հարցերով, և

Հետեվաբար, հետագայում որոշվում է, որ SEIU 1021- ը կոչ է անում SEIU International-

ին ստեղծել խորհրդատվական կոմիտե ամբողջ երկրի շարքային անդամներից՝

հավանության գործընթաց, ժամանակացույց և անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ

մշակելու համար, որ անդամներն ունենան ուղիղ հետադարձ կապ 2024թ․-ին և



հետագա մրցավազքերում ԱՄՆ Նախագահի հավանությունների համար, և
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Հետեվաբար, հետագայում որոշվում է, որ SEIU 1021- ը կոչ է անում SEIU International-ին

աշխատել Տեղացիների հետ՝ անդամակցության ներգրավման համակարգ մշակելու

համար, որտեղ բոլոր անդամները կկարողանան գիտակից ձևով նախընտրություն տալ

2024թ.-ին և հետագա մրցավազքերում ԱՄՆ Նախագահի իրենց թեկնածուին, և

Հետեվաբար, հետագայում որոշվում է, որ Տեղական SEIU 1021-ը կհիմնի շարքային

անդամների ներքին խորհրդատվական հանձնաժողով, COPE- ի բոլոր

տարածաշրջանային հանձնաժողովների ակտիվ մասնակցությամբ, որպեսզի կրթեն և

ներգրավեն անդամներին և այն համակարգը, որիմիջոցով անդամները կարող են

գիտակից ձևով նախընտրություն տալ 2024թ-ին. և հետագա մրցավազքերում ԱՄՆ

Նախագահի իրենց թեկնածուին:
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