
NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ

TRONG VIỆC TÁN THÀNH TỔNG THỐNG CỦA SEIU

Đệ trình bởi SEIU Local 1021

Xét thấy: truyền thống dân chủ trong phong trào lao động của chúng ta được tạo dựng

dựa trên ý tưởng rằng mọi người và mọi tiếng nói đều có quyền được lắng nghe; và

Xét thấy: sức mạnh của các liên đoàn lao động ở quốc gia chúng ta tùy thuộc vào

việc huy động thành viên tham gia vào các chiến dịch quốc gia dựa trên tinh thần

hợp tác, hướng tới sự đồng thuận, dân chủ và được điều phối nhằm tối đa hóa

quyền lực bầu cử; và

Xét thấy: có khủng hoảng trong chính quyền và hoạt động bầu cử, trong đó, có nhiều

người cho rằng hệ thống này bị thao túng, rằng tiếng nói của họ không được lắng nghe và

phiếu bầu của họ không được coi trọng trong tiến trình bầu cử; và

Xét thấy: các thành viên của Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Viên Dịch Vụ trên khắp cả nước

đang tiếp tục thực hiện các quyền dân chủ và trách nhiệm của họ bằng cách bỏ phiếu,

tham gia chiến dịch và vận đồng bầu chọn cho những ứng cử viên mà họ ủng hộ; và

Xét thấy: việc thành lập liên đoàn phải tin cậy và huy động các thành viên thông thường

tham gia vào việc thảo luận, tranh luận và quyết định về đề xuất tán thành của họ đối với

Tổng Thống Hoa Kỳ thông qua một tiến trình dân chủ cho phép mỗi thành viên có một lá

phiếu; và

Xét thấy: liên đoàn phải chứng tỏ cho các ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ thấy được tầm

quan trọng của việc chịu trách nhiệm trước những người lao động và gia đình của chúng

ta, không chỉ bằng việc huy động các ứng cử viên tham gia vào chương trình nghị sự của

Liên Đoàn cho Tất Cả nhân viên, mà còn bằng việc xây dựng một quy trình cho việc tán

thành Tổng Thống của Hoa Kỳ, quy trình đó phải mang tính dân chủ, gắn kết và minh bạch

cho toàn thể thành viên thông thường;

Do đó, ngay lúc này, chúng ta quyết định rằng: SEIU 1021 thúc giục SEIU Quốc Tế tiếp

tục thực hiện quy trình giáo dục chính trị cho toàn thể thành viên thông thường liên

quan tới các vị trí ứng cử tổng thống về các vấn đề của người lao động và cộng đồng;

và

Do đó, chúng ta cũng quyết định rằng: SEIU 1021 thúc giục SEIU Quốc Tế sẽ phát triển một

ủy ban tư vấn gồm các thành viên thông thường từ khắp cả nước để tạo dựng một quy

trình và lịch trình tán thành cũng như cơ sở hạ tầng cần thiết để lấy ý kiến phản hồi trực



tiếp của thành viên về việc tán thành Tổng Thống Hoa Kỳ trong năm 2024 cũng như các

vòng tranh cử trong tương lai; và
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Do đó, chúng ta cũng quyết định rằng: SEIU 1021 thúc giục Liên Đoàn Quốc Tế làm việc với các

Cơ Sở để phát triển một hệ thống tham gia của thành viên, trong đó tất cả thành viên đều có

thể nêu rõ ứng cử viên mà họ muốn chọn làm Tổng Thống Hoa Kỳ trong năm 2024 cũng như

các cuộc tranh cử trong tương lai; và

Do đó, chúng ta cũng quyết định rằng: SEIU Local 1021 sẽ thiết lập một ủy ban tư vấn nội bộ

gồm các thành viên thông thường có tham gia rộng rãi vào tất cả các ủy ban COPE trong khu

vực nhằm phát triển một quy trình để giáo dục và gắn kết đội ngũ thành viên cũng như một hệ

thống để thông qua đó các thành viên có thể nêu rõ ứng cử viên mà họ muốn chọn làm Tổng

Thống Hoa Kỳ trong năm 2024 cũng như các cuộc tranh cử trong tương lai.
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