الشبكة النقابية الدولية
للتضامن والنضال

تم إصدار ھذا النداء من قبل منظمات نقابية في أوروبا وأفريقيا وأمريكا وآسيا.
انتماءاتنا أو عدم انتماءاتنا الدولية متنوعة  :أعضاء في كونفدرالية االتحاد
الدولي للنقابات ،وأعضاء في فيدرالية االتحاد العالمي لنقابات العمال ،وأعضاء ال
أي من المنظمات السابقة ،ومشاركون في شبكات نقابية دولية مختلفة،
ينتمون إلى ٍ
الخ
إنه موجه إلى جميع المنظمات النقابية التي تعرّف نفسھا عبر النضاالت
النقابية والديمقراطية العمالية ،والتنظيم الذاتي ،وضرورة التحول االجتماعي.
كان ألزمة النظام الرأسمالي عواقبھا في جميع أنحاء العالم .فاألزمات
االقتصادية والمالية والبيئية واالجتماعية تتشابك وتتعزز .إن األزمة العالمية
للرأسمالية ھذه تُظھر انسدادا في التنمية القائمة على تقاسم الثروة المنت ََجة الغير
المتكافئ على نحو متزايد ،وفي رفع القيود المالية ،و في التجارة الحرة المعممة،
و في تجاھل الضرورات البيئية.
إلنقاذ أرباح المساھمين والمالك ،ولضمان مستقبل البنوك والمؤسسات
العالمية )البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،ومنظمة التجارة العالمية ،وغيرھا(،
تتصدى الحكومات وأصحاب العمل بقوة وعلى نحو متزايد ضد حقوق العامالت
والعمال.
يعمل النظام االقتصادي و السياسي الحالي على نھب العديد من البلدان ،مما
يجبر الناس على ترك مناطقھم األصلية من أجل البحث عن البقاء  ...وينكر بعد
ذلك كافة حقوقھم تحت ذريعة أنھم مھاجرون.
تدمير الخدمات العامة ،والتشكيك بجميع الحقوق االجتماعية ،واالعتداء
وانتھاك الحريات والحقوق النقابية ،للضغط على الناس عبر انتشار انعدام األمن
والبطالة ...إن األساليب نفسھا تُستخدم في جميع البلدان.
لتحقيق أھدافه ،يستخدم جميع الوسائل  :التجريم والمحاكمات واالعتقاالت
وتدخل الشرطة واالحتالل العسكري والعقبات بجميع أنواعھا تتم ضد الحقوق
الجماعية والفردية .القمع ھو أحد أسلحتھم ضد المقاومين وضد المعارضين
الباحثين عن البدائل .تضامننا العابر للحدود ،ھي إحدى اإلجابات التي نملكھا.
العمل النقابي الذي نطالب به ال يمكنه أن يدعم اتفاقيات مع السلطات
القائمة لتثبيت إجراءات معادية للمجتمع .فعلى عاتق العمل النقابي تقع مسؤولية
تنظيم المقاومة دوليا ،فمن خالل النضال نشيّد التحول االجتماعي الالزم.
انتماؤنا النقابي يھدف لإلطاحة بنموذج التنمية االقتصادية ،واالجتماعية
والسياسية ،المبنية على أساس الھيمنة المالية والربح والتنافس .على العكس ،نحن
نسعى لبناء نظام مبني على المصالح المشتركة ،وعلى توزيع الثروة على جميع
أولئك الذين يساھمون في خَ لقھا ،بنا ًء على حقوق العامالت والعمال وعلى التنمية
المستدامة بيئيا.
نطالب بانتشار ودمقرطة وتملّك المجتمع للخدمات العامة )التعليم والصحة
والنقل والطاقة والماء والسكن وغيرھا…( .كحرية تنقل األشخاص والمساواة في
الحقوق االجتماعية والسياسية للجميع ،بغض النظر عن الجنسية أو األصل أو
الجنس ،التي نعتبرھا جزء من أھدافنا المشتركة.
عملنا النقابي يجمع بين الدفاع عن المصالح المباشرة للعامالت وللعمال،
وإرادة التغيير االجتماعي العميق .إنه ال يقتصر على مجال االحتجاج االقتصادي،
فھو يشمل مواضيع مثل الحق في السكن واألرض والمساواة بين الرجل والمرأة
ومكافحة العنصرية وحماية البيئة ومكافحة االستعمار ،الخ
إن المصالح التي ندافع عنھا ھي مصالح الطبقة العاملة )والعامالت والعمال
المنتجون أو المتقاعدون ،العاطلون عن العمل والشباب في دورات التدريب

المھنية( .وھي متمفصلة مع مصالح الشعوب من جميع أنحاء العالم .في ھذا
المجال ،نحن نعارض ونجابه أصحاب العمل والحكومات والمؤسسات التي
تخدمھم ،ونطالب بالتسيير الذاتي في مقابل أية منـظمة سياسية.
توجد منظمات نقابية دولية قائمة ،وتم إنشاء شبكات اتحادية في المجاالت المھنية
أو الجغرافية .من منطقة جغرافية في العالم إلى أخرى ،يتنوع تاريخنا وھيكليات
اتحاداتنا النقابية .إال أننا نتشاطر في ما ھو أساسي :نحن مصممون على المضي
قدما في تنسيق العمل النقابي في النضال على المستوى الدولي.
نحن ھنا ال نعلن عن إنشاء منظمة نقابية دولية جديدة .قررنا تعزيز وتوسيع
وجعل المنظمة أكثر فاعلية ،شبكة نقابية دولية ھجومية وديمقراطية ومستقلة
وبديلة وتدافع عن حقوق المرأة.
نريد تبادل الخبرات ،واإلثراء من نقاط القوة ومن إنجازات الجميع ،نريد بناء
الوحدة العابرة للحدود ،وتنفيذ التضامن الدولي للعمال والعامالت .في مواجھة
األزمة التي تضرب كل الشعوب في جميع البلدان ،والتي تتحمل مسؤوليتھا
الرأسمالية ،من الضروري تنسيق وتوحيد نضاالتنا .ندعو التجمعات النقابية
لالنضمام إلينا لبناء ھذا العمل النقابي الموحّد والضروري لمكافحة التدھور
االجتماعي ،والفوز بحقوق جديدة ،وبناء مجتمع مختلف.
نحن ال نناضل من أجل العودة إلى الوراء ،ما ھو مؤكد ،فإن الھجمات ضد
الطبقة العاملة قوية جدا وتأخذ أحيانا أشكاال جديدة .إال أن استغالل رأس المال
بجديد ،ومعه يجب أن تكون القطيعة ،من أجل خلق سبل تنظيم المجتمع انطالقا من
احتياجات السكان.
نحن نعمل على بناء ھذا النھج خطوة خطوة ،مع جميع المنظمات النقابية
المناضلة ،التي ال تجد في النظام الرأسمالي طريقة للتنظيم الذي ال يمكن لمجتمعاتنا
تجاوزھا ،والتي تشيد التغيير عبر النضاالت اليومية والجماعية وعبر انعكاساتھا
على المجتمع الذي ننشده للغد.
بعد اللقاء الدولي في آذار/مارس  ،2013أصبح لدينا أھداف محددة ،والتزامات
مشتركة .معا ً سنعمل على تحديدھا والقيام بھا على أكمل وجه :
نحن نعمل على المدى الطويل ،من أجل التضامن الدولي ،وخاصة ضد القمع
النقابي .نضالنا موجه ضد كل أشكال االضطھاد ،بما في ذلك الموجه ضد المرأة.
سوف نقوم باتخاذ إجراءات موح ّدة وبطريقة منسقّة لدعم النضاالت والحمالت
الدولية الموجودة ،عبر إعادة التأكيد على حق الشعوب في تقرير المصير :دعم
الشعبين الفلسطيني والصحراوي واالعتراف بالنقابات المستقلة في المغرب العربي
والشرق األوسط ،وضد االحتالل العسكري لھاييتي ،وضد المعاھدات األوروبية
التي تفرض التقشف ،من أجل حق جميع الشعوب في تقرير مستقبلھا... ،
سنعزز ونوسع العمل على المستوى الدولي ،التي تحصل في القطاعات
المھنية )النقل ،والتعليم ،ومراكز االتصال ،والصناعة ،والتجارة ،والصحة،
وغيرھا) ،والقضايا القائمة بين المھنيين )حقوق المرأة ،والھجرة ،واإلسكان،
والبيئة ،والصحة والعمل ،وما إلى ذلك)؛ ويتم تنظيم العمل اآلن في العديد من ھذه
القطاعات ،بما في ذلك النشاطات الحيوية بدعم من النقابات العمالية في بلداننا
المتعددة.
نحن مستمرون في العمل و التفكير في قضايا أزمة النظام الرأسمالي وفي
البدائل.
وأخيرا ،سنضع معا اإلمكانيات الالزمة لنجاح المشاريع المشتركة  :عبر
المواقع االلكترونية ،وقائمة التبادل عبر البريد اإللكتروني ،والتنسيق بين القطاعات
المھنية ،إلخ...
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منظمات نقابية وطنية فيما بين المھنيين

Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale du Travail - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
Sindicato Intercategoriale COBAS (S.I. COBAS) - Italie.
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs (UPST) - Niger

منظمات نقابية وطنية مھنية

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL) - Colombie.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel-Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT)Tunisie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley S.A - Pérou.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
Union Nationale des Travailleurs du Mali – Synd. des travailleurs du rail (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social(ANFACSS) - Panama.
Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie.
Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine

منظمات نقابية محلية

Trades Union Congress Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato (ORMA) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sections bruxelloises des étudiants FGTB (Etudiants FGTB Bruxelles) - Belgique.
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN) – Brésil.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi - Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne

منظمات نقابية دولية

Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)

تيارات واتجاھات أو شبكات نقابية

Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

: للمنظمات النقابية والتيارات واالتجاھات أو الشبكات النقابية الراغبة في التوقيع على ھذا النداء
syndicalisme.inter@solidaires.org

