
Nghị quyết sửa đổi Điều XIII Trong Hiến Pháp của SEIU   
   
Xét thấy: SEIU và các Cơ Sở của SEIU tin tưởng ở tính minh bạch và công bằng;  

  

Xét thấy: Tất cả Thành Viên nên góp một tiếng nói có ý nghĩa vào những quyết định đại diện cho họ;  

  

Xét thấy: Tất cả Thành Viên phải được hướng dẫn và khuyến khích, không bị phạt về tài chính;  

  

Xét thấy: SEIU hiện nhận được 7,65 đô la mỗi Thành Viên trên mỗi tháng đối với tất cả các khoản nợ 
đến hạn do các Cơ Sở thu;  

  

Xét thấy: Hiện tại, tất cả các Cơ Sở phải thu thêm 6 đô la một Thành Viên mỗi năm để hỗ trợ chương 
trình chung về giáo dục và hành động chính trị của SEIU;  

  

Xét thấy: Nếu không đáp ứng “nghĩa vụ bắt buộc hàng năm”, thì Cơ Sở đó sẽ bị phạt số dư nợ, cộng 
với 50% nghĩa vụ nợ đã nêu;  

   

Xét thấy: Lệnh phạt này áp dụng cho TẤT CẢ Thành Viên của Cơ Sở này vì một số thành viên không 
thanh toán phần đóng góp của họ;  

  

Xét thấy: Điều này vừa không công bằng, vừa không hợp lý;  

  

Xét thấy: khoản tiền phạt này của SEIU vi phạm luật liên bang nghiêm cấm sử dụng số tiền nợ của 
các thành viên tại Cơ Sở cho hoạt động chính trị liên bang, và vi phạm hiến pháp của các Cơ Sở;  

  

Do đó, chúng ta quyết định rằng: Trong Điều XIII, mục 18(a) của Hiến Pháp SEIU, xóa các từ sau khỏi 
câu cuối cùng: “cộng với 50% hoặc số tiền khác do Ban Điều Hành Quốc Tế quyết định”.  

  
Tác động về tài chính: không có  
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