
UCHWAŁAW SPRAWIE DEMOKRATYCZNEGO PROCESU

POPARCIA PRZEZ SEIU KANDYDATA NA PREZYDENTA

przedłożona przez Związek Lokalny SEIU 1021

Zważywszy, że tradycja demokratyczna naszego ruchu robotniczego zasadza się na

przekonaniu, że każda osoba ma prawo do bycia wysłuchaną oraz że każdy głos się liczy;

oraz

Zważywszy, że siła związków zawodowych w naszym narodzie zależy od angażowania członków

w skoordynowane, demokratyczne, zorientowane na konsensus, oparte na koalicji kampanie

narodowe służące maksymalizacji siły wyborczej; oraz

Zważywszy, że rząd i wybory dotknął kryzys i wiele osób uważa, że system jest ustawiony, że ich głosów

nikt nie słucha, a oddane przez nich głosy nie liczą się w procesie wyborczym; oraz

Zważywszy, że członkowie Międzynarodowego Związku Pracowników Usług (SEIU) w całym kraju nadal

korzystają ze swoich demokratycznych praw i obowiązków, głosując, biorąc udział w kampaniach i

opowiadając się za wspieranymi przez siebie kandydatami; oraz

Zważywszy, że instytucje związkowe muszą okazywać zaufanie szeregowym członkom, angażować ich

w dyskusje, debaty oraz podejmowanie decyzji w zakresie deklaracji poparcia dla kandydatów na urząd

Prezydenta Stanów Zjednoczonych w drodze demokratycznego procesu, który daje każdemu członkowi

prawo głosu; oraz

Zważywszy, że związek musi wykazać kandydatom na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych

znaczenie odpowiedzialności wobec ludzi pracy i ich rodzin nie tylko poprzez angażowanie kandydatów

w ramach Związku we wszystkie podejmowane przez niego działania, ale także poprzez stworzenie

procedury wyrażania poparcia dla kandydata na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych, która będzie

demokratyczna, włączająca i oparta na odpowiedzialności wobec szeregowych członków;

Postanawia się , że SEIU 1021 zachęca Międzynarodowy SEIU do kontynuowania procesu edukacji

politycznej wśród szeregowych członków odnośnie kandydatów na urząd prezydenta w zakresie

kwestii dotyczących pracowników i społeczności; oraz

Postanawia się, że SEIU 1021 zachęca Międzynarodowy SEIU do powołania komitetu doradczego

złożonego z szeregowych członków z całego kraju w celu opracowania procesu poparcia,

harmonogramu i niezbędnej infrastruktury do bezpośredniego informowania członków o

rekomendacjach na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych w roku 2024 i przyszłych wyścigach o

fotel prezydenta; oraz



Strona 1 z 2
Wersja z 9 lipca 2020 r.



Postanawia się, że SEIU 1021 zachęca Międzynarodowy SEIC do współpracy ze Związkami

Lokalnymi przy tworzeniu systemu angażowania członków, w którym każdy z członków będzie

mógł w sposób ważny wyrazić swoje preferencje co do kandydata na urząd Prezydenta Stanów

Zjednoczonych w roku 2024 i przyszłych wyścigach o fotel prezydenta; oraz

Postanawia się, że Związek Lokalny SEIU 1021 powoła wewnętrzny komitet doradczy złożony z

szeregowych członków, w którym szeroki udział będą miały wszystkie regionalne komitety COPE

w celu opracowania procedury edukowania i angażowania członków i stworzenia systemu, za

pomocą którego członkowie będą mogli w sposób ważny wyrażać swoje preferencje co do

kandydata na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych w roku 2024 i przyszłych wyścigach o

fotel prezydenta.
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