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Declaração do 3º Encontro da Rede Sindical
Internacional de Solidariedade e Lutas
A Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas, constituída em Março de 2013, durante a nossa
reunião em Saint-Denis (França) é produto de anos de intercâmbio e de trabalho conjunto entre várias das
organizações fundadoras. Assim, com base em orientações e prática sindicais comuns, temos sido capazes de
reunir entidades, correntes e tendências sindicais em muitos países nas Américas, Europa, África e Ásia.
Dois anos depois, em junho de 2015, organizamos uma reunião internacional em Campinas (Brasil). Nesta
ocasião, observamos coletivamente a evolução positiva na construção de nossa rede, principalmente o seu
crescimento, mas também o caminho que precisamos percorrer para nos colocarmos com uma ferramenta
comum internacional e necessária para todas as forças sindicais que reivindicam e praticam um
sindicalismo de lutas, anticapitalista, autogestionário, democrático, ambientalista, independente dos patrões
e dos governos, internacionalista e contra todas as formas de opressão (machismo, racismo, homofobia,
xenofobia...). A democracia operária, a auto-organização dos trabalhadores e das trabalhadoras estão
também entre nossas referências em comum.
O terceiro encontro internacional foi realizado em Madri (Estado espanhol) e foi uma oportunidade para
aprofundar o trabalho comum sobre os temas mencionados acima; nós também dedicamos o tempo
necessário para consolidar nossas redes setoriais, porque é a partir das realidades concretas nas empresas e
serviços que concebemos o sindicalismo. Como a opressão contra as mulheres afeta toda a humanidade e
devemos lutar contra ela, este tema foi a prioridade do nosso terceiro encontro. Inclusive, no movimento
sindical e em cada uma de nossas organizações, precisamos lutar contra o machismo, sem demagogia.
Devemos ser exemplares. Em geral, atualizamos nossas análises, nossas propostas, nossas estratégias de
ação, a partir da realidade, das trabalhadoras e dos trabalhadores de todos os países. Isso, na perspectiva
de alcançar nossas conquistas de hoje e também na construção da sociedade que desejamos para o futuro.
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As crises econômica, financeira, ecológica e social se interligam e se auto-alimentam. Esta crise global do
capitalismo mostra o impasse de desenvolvimento baseado na distribuição cada vez mais desigual da riqueza
produzida pela exploração das trabalhadoras e dos trabalhadores na desregulamentação financeira, no livrecomércio generalizado e no desrespeito às necessidades ecológicas. Para salvar os benefícios dos acionistas e
dos patrões, para garantir o futuro dos bancos e das instituições globais (Banco Mundial, Fundo Monetário
Internacional, Organização Mundial do Comércio, etc.), os governos e os patrões estão atacando cada vez com
mais força os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
Os trabalhadores ainda vivem os reflexos de uma das maiores crises do capitalismo mundial iniciada em 2007.
A situação é marcada por um ataque sem precedentes ao nível de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores,
para salvar os lucros dos banqueiros e grandes empresários. O imperialismo e as burguesias desatam uma
guerra social derrubando salários, renda, direitos, aumentando a pobreza e a desigualdade.
O atual sistema econômico e político organiza a exploração de muitos países, obrigando milhões de pessoas a
deixarem os seus lugares de origem para sobreviver e, em seguida, negando-lhes os seus direitos sob o pretexto
de que são imigrantes.

A destruição dos serviços públicos, o questionamento de todos os direitos sociais, os ataques contra os direitos
e o não respeito às liberdades sindicais, o avanço da precariedade e do desemprego para pressionar as
populações. Esses mesmos métodos são utilizados em todos os países!
Para atingir os seus fins, o atual sistema econômico se utiliza de muitos mecanismos: processos de
criminalização, prisões, intervenções policiais, ocupações militares, enfim todo o tipo de obstáculos para
impedir os direitos coletivos e individuais. A repressão é uma de suas armas contra aqueles e aquelas que
resistem, se opõem e constroem alternativas. A nossa solidariedade para além das fronteiras é uma das nossas
respostas.

As reformas trabalhistas e previdenciárias, os ataques contra os salários, condições de trabalho, segurança
social, serviços públicos e as liberdades democráticas fazem parte de um plano estratégico do capitalismo que
visa a uma alteração de maneira profunda e duradoura na relação de força entre a classe dominante, de um
lado, e de assalariados/as e classes populares por outro. Este projeto insere-se no âmbito de um capitalismo
globalizado, uma economia que se choca com as regulamentações sociais, as leis, as condições e jornada de
trabalho. Isso provoca um aumento da precarização do mundo do trabalho.
A questão da saúde e segurança no trabalho, as condições gerais da qualidade de vida dos assalariados e
assalariadas nos setores pobres, adquirem nas lutas e nas reivindicações uma importância decisiva.
Nos países mantidos em situação de subdesenvolvimento, obviamente através do colonialismo e imperialismo
sempre presentes, as massas estão condenadas a morrer de fome, serem vendidos como escravos, ou emigrar
para países onde são submetidos a uma forte discriminação. O colonialismo e imperialismo ainda oprimem
muitos povos no mundo; o sindicalismo precisa combater esses modos de dominação.
O direito à terra é um tema particularmente importante em muitos países, especialmente aqueles vítimas do
colonialismo e do imperialismo. Temos que ser ativos contra isso, lutando por verdadeiras reformas agrárias
em unidade com os movimentos sociais que se mobilizam por esses direitos.
Urgentemente a questão climática exige que pautemos mais esse debate em nossa atividade sindical. Os
territórios indígenas continuam a ser destruídos pelo capitalismo. Nós saudamos e apoiamos as lutas dos
povos indígenas pelo meio ambiente sustentável, com acesso a água potável e por dignidade humana.
A ameaça de uma guerra mundial imperialista ressurge. A Rede Sindical Internacional de Solidariedade e
Lutas chama por unidade da oposição dos trabalhadores a qualquer intervenção imperialista e para fortalecer
os movimentos contra a guerra e a militarização.
Em 2017, as lutas contra a opressão foram destaque. Nos EUA o ano foi aberto com uma gigantesca
mobilização das mulheres contra Trump e o 8 de março, dia de luta pelos direitos das mulheres, entrou para a
história como uma das maiores mobilizações globais. Também nos EUA o movimento Black Lives Matter,
assim como as Marchas da Periferia no Brasil, e outras na América Latina e na África expressaram a luta
contra o racismo. Contra a homofobia e a violência houveram importantes mobilizações LGBTT. A luta dos
imigrantes nos EUA, assim como na Europa também assumiu uma grande importância.
Estamos contra toda forma de exploração e opressão colonial, por isso repudiamos o governo sionista de Israel
e defendemos a liberdade da Palestina, pela autodeterminação dos povos oprimidos.
Poucos anos depois da "Primavera árabe", grandes mobilizações continuam contra os regimes opressivos que
se mantém. Nossa Rede está empenhada em apoiar todas as lutas para a defesa dos direitos das trabalhadoras
e trabalhadores e por liberdades democráticas nesses países.

O mecanismo da dívida asfixia os países e nos empobrece: esta dívida não é nossa dívida; não temos que pagála! As políticas econômicas e financeiras apresentadas como “incentivo à demanda” parecem pouco propensas
para garantir uma recuperação econômica forte e de longa duração.
As hipotéticas políticas governamentais, que supõem a conquista de posições institucionais em nível nacional,
poderiam permitir que -- através dos instrumentos clássicos de poder público e dentro do quadro institucional
criado para servir ao capitalismo -- se criasse uma nova orientação das políticas públicas, com um novo

compromisso social de envergadura envolvendo todas as classes, nos parecem completamente ilusórias. A
evolução dos blocos econômicos e políticos levão a uma radicalização das lutas sociais e ecológicas em geral e a
luta entres os assalariados e o sistema de dominação em particular.
Seguimos com o compromisso de construir e fortalecer a unidade internacional das trabalhadoras e
trabalhadores para lutar contra a criminalização dos movimentos sociais, os planos de ajustes, reformas e
privatizações, contra toda forma de opressão exploração.

Fortalecer os sindicatos para romper com o capitalismo
O Sindicalismo que reivindicamos não se presta a fazer acordos com os que estão atualmente no poder para
corroborar essas medidas antissociais. O Sindicalismo tem a responsabilidade de organizar a resistência a nível
internacional para construir, através das lutas, a necessária transformação social anticapitalista. Queremos
construir um sistema do qual seja banido a exploração e este seja baseado no interesse comum sobre os
serviços públicos e bens naturais, na redistribuição igualitária da riqueza entre aqueles e aquelas que a
produzem, isto é as trabalhadoras e os trabalhadores, fundada sobre os direitos destes e no desenvolvimento
ecologicamente sustentável.
A independência do movimento sindical que se mobiliza e luta efetivamente é a questão-chave deste período.
De fato, a aposta é vencer a estratégia do sistema de dominação do capitalismo global que pretende impor aos
trabalhadores um retrocesso histórico, pura e simplesmente arruinando sua capacidade de organização
autônoma, de ação e posicionamento, favorecendo assim um sindicalismo pelego controlado pelo capital, ou
até mesmo visando o desaparecimento completo do movimento operário organizado. Isto, quando uma parte
cada vez mais importante da população mundial, se proletariza e, portanto, fica em condições sociais cada vez
mais difíceis.
Reafirmamos nossa oposição ao sindicalismo burocrata e nossa defesa de pluralismo e democracia sindical.
Isto não é em absoluto contraditório com a busca da unidade de ação sindical, da unidade da classe
trabalhadora, da unidade de todas as pessoas exploradas e/ou oprimidas. Ao contrário, queremos distância
daqueles que se pretendem sindicalistas e, ao mesmo tempo, fomentam fundos de pensões e se deixam
corromper pela classe dominante que, no poder, fez da corrupção o modo de funcionamento habitual de uma
parte importante dos dirigentes políticos.
Nosso sindicalismo combina a defesa dos interesses imediatos das trabalhadoras e trabalhadores com desejo
de profunda mudança social. Ele não se limita às reivindicações de cunho econômico, mas abrange questões
como o direito à moradia e à terra, a igualdade entre homens e mulheres, a luta contra o racismo, contra a
homofobia, contra a xenofobia, em favor da ecologia, do anticolonialismo, etc.
Os interesses que defendemos são aqueles da classe trabalhadora (trabalhadores em atividade ou aposentados,
desempregados, ou jovens em formação). Eles se articulam com os povos de todas as regiões do mundo. Sobre
este tema, nós nos opomos frontalmente à patronal, aos governos e às instituições que os servem, e
reivindicamos a nossa autonomia no que se refere a qualquer organização política.

Criaram-se várias organizações sindicais; as redes sindicais foram criadas em áreas profissionais ou
geográficas. De uma região do mundo à outra, nossas histórias e nossas afiliações sindicais são diferentes. Mas
nós compartilhamos o que é essencial: estamos determinados a avançar na coordenação de um sindicalismo de
luta no plano internacional.
Queremos compartilhar nossas experiências, e também aprender com a resistência e as conquistas de todos.
Queremos construir a unidade rompendo as fronteiras e a construção de solidariedade internacional dos
trabalhadores. Diante da crise que golpeia as populações de todos os países, pelas quais o capitalismo é
responsável, é necessário coordenar e unificar nossas lutas. Fazemos um chamado a todos os grupos sindicais a
unirem-se a nós para construir essa unidade de ação sindical, necessária para combater os retrocessos sociais,
conquistar novos direitos e construir uma sociedade diferente.
A construção e consolidação da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas é muito importante, num
mundo de economia cada vez mais globalizada, com necessidade de enfrentamentos unificados às empresas e a
uma burguesia que tem seus negócios “internacionalizados”. O que exige o desenvolvimentos de ações de
solidariedade ativa, ações e campanhas coordenadas mundialmente, seja por categorias, setores, países,
continentes. A cada uma dessas lutas objetivas é nosso dever dar a elas o sentido da luta contra o capitalismo.

Decidimos fortalecer, expandir e tornar mais eficaz uma rede de
sindicalismo combativo, de lutas, democrático, autônomo, independente
dos patrões e dos governos, ambientalista e internacionalista e
construindo as mudanças através das lutas coletivas contra todas as
formas de opressão (sexismo, racismo, homofobia, xenofobia).
Após a reunião internacional em janeiro de 2018, temos metas específicas e compromissos partilhados. Juntos
definiremos e juntos vamos levar a cabo.
 Trabalhamos, durante este tempo pela solidariedade internacional, especialmente contra qualquer
repressão antissindical. Nossa luta é conduzida contra todas as opressões, especialmente aqueles que vão
contra mulheres, negros, imigrantes e LGBT (Lésbicas, Gays, Transexuais, Bissexuais).
 Atuaremos de foram unitária e coordenada para apoiar as lutas e campanhas internacionais, reafirmando
o direito à autodeterminação dos povos.
 Devemos reforçar e estender o trabalho internacional nos setores profissionais (transporte, educação,
call centers, indústria, comércio, saúde, etc.) e questões interprofissionais (direitos das mulheres, os
negros, LGBT, migração e alojamento, ecologia, saúde, trabalho ...).
 Perseguimos o trabalho de reflexão e elaboração sobre as críticas ao sistema capitalista e alternativas a
ele.
 Montemos os meios materiais necessários para o sucesso dos nossos projetos comuns: websites, listas de
e-mail câmbio, sectores profissionais de coordenação, etc. As organizações membros da Rede farão
conhecer esta via seus próprios meios (site de internet, artigos e jornais, logos, panfletos, e difusão de
textos comunes de cada organização, etc)
 Para ser mais eficaz, organizar a coordenação das organizações que integram a rede nas regiões do
mundo: América do Sul, Europa, África.
 A jornada internacional de lutas das mulheres no dia 8 de marco é um momento importante para a luta
feminista e portanto, para o sindicalismo: a Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Luta apoia as
greves de mulheres que ocorrerão neste dia em varias partes do mundo
 No dia 24 de abril de 2013, ao menos 1135 pessoas morreram nos seus postos de trabalho em Daca,
Bangladesh em um incêndio no prédio Rana Plaza. Todas essas pessoas foram assasinadas por
capitalistas que obrigavam estes a trabalhar sem as mínimas regras e condições de seguranca. A Rede
Sindical Internacional de Solidariedade e Luta participara das manifestações organizadas para o dia 24
de abril para denunciar este sistema económico e politico que mata as pessoas e as explora.
 As organizações da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Luta desenvolverão acoes necessárias
para que o 1º de maio seja uma jornada de luta sindical internacional
 A luta do povo palestino é símbolo de muitas resistências. A Rede Sindical Internacional de
Solidariedade e Luta participará ativamente das acoes que ocorrerão no dia 15 de maio de 2018 sobre o
70º aniversario de Nakba. Nós continuamos a apoiar a campanha BDS (Boicote, Desinvestimentos e
Sanções).
 A Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas, além das muitas ações que já tomamos
 Em cada país, convoca a participação no Dia Internacional de Solidariedade com os Migrantes, que é
organizado todos os anos.
 A ação sindical contra as multinacionais é primordial. Nossos setoriais por categoria são uma ferramenta
para isso. Mas devemos, também, construir vínculos com os movimentos sociais que também atuam
neste âmbito. A Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Luta participará de campanhas comuns
que estejam de acordo com a nossa concepção de sindicalismo.
 Necessitamos de momentos para ações conjuntas a nível internacional. Cada ano, aquelas e aqueles que
dirigem o capitalismo em nossos países se encontram em Davos (Suíça) para organizar a exploração e
saque do mundo. A Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Luta propõe organizar uma jornada
de manifestações, respeitando a especificidade de cada país, para edições futuras do Fórum Econômico
de Davos. Esta proposta é tanto para os movimentos sindicais como para os movimentos sociais e vai
alem de nossa própria Rede e pode adotar a forma de manifestação internacional contra o Fórum
Econômico Mundial. Através de nossas acoes destacaremos nossa oposição direta aos capitalistas e aos
governos que lhe servem.
 Ante a usurpação e espolio por parte do capitalismo e dos bens públicos essenciais para a vida, a RSISL
realizara uma campanha pela reapropriação dos mesmos fomentando que estes sejam autogestionados
pelas trabalhadoras e trabalhadores e usuários.

As organisaçoes da Rede Sindical Internacional de solidariedade e de lutas
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles






























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.
Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - 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.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
Organisations syndicales nationales professionnelles

































National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - 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
Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (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.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-Collectivités
locales) - Maroc.
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) - Maroc.
Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.

Organisations syndicales locales















Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
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
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los
trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.
Organisations syndicales internationales

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).
Courants, tendances ou réseaux syndicaux













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.
Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
Unidos pra Lutar - Brésil.

