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A continuació s’adjunta un dossier informatiu en relació amb la visita de Lesbia Amézquita, directora del Instituto de Estudios Sindicales, indígenas y
Campesinos de Guatemala (INESICG) del qual és part el Movimiento Sindical Indígena Campesino de Guatemala (MSICG) i Efrén Sandoval, membre
del Consell Polític del MSICG, que tindrà lloc els dies compresos entre el
dia 1 i el 7 d’octubre de 2017, amb motiu de la celebració de la Jornada
Mundial pel Treball Digne.
Però, abans, fem una ullada al concepte del treball digne:

PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT:
La Fundació Pau i Solidaritat, des de la seva constitució el 1991 per part
del sindicat Comissions Obreres de Catalunya té com a centre de la seva
actuació la defensa dels Drets Humans Laborals arreu del món. La mundialització econòmica ha incrementat les desigualtats entre diferents regions
del planeta i entre grups socials del mateix país. La pobresa s’ha ampliat i
aguditzat aprofundint els greus desequilibris socials ja existents, en especial
en els països del Sud. En aquest context, la situació dels treballadors i treballadores ha sofert un deteriorament de les seves condicions de treball i de
vida, per la qual cosa la defensa dels drets laborals i sindicals esdevé un aspecte clau per lluitar contra la vulnerabilitat i l’exclusió social de molts sectors, com ara dones i joves entre els més perjudicats, i per avançar en la
perspectiva d’un desenvolupament humà sostenible.
Per això, la Fundació Pau i Solidaritat realitza accions de cooperació pel
desenvolupament en els països del Sud, així com campanyes de sensibilització i educació pel desenvolupament per tal de sensibilitzar els treballadors
i treballadores del nostre país. Totes les nostres actuacions van encaminades a visibilitzar i a disminuir les desigualtats vigents a escala mundial. El
nostre concepte de solidaritat incorpora necessàriament la lluita centenària
del sindicalisme de classe i democràtic al nostre país en defensa dels drets
laborals i sindicals a nivell internacional, com a part de la lluita més general
per la igualtat, la democràcia i els drets humans.

PRESENTACIÓ DEL MOVIMIENTO SINDICAL INDÍGENA Y CAMPESINO
GUATEMALTECO:
El MSICG neix al 2007 amb la voluntat d’esdevenir un referent sindical
transformador a Guatemala.
Fins a la data compta amb 482 organitzacions de base que apleguen més
de 380.000 afiliats i afiliades.
El MSICG considera que la seva missió és la construcció del poder social
organitzat sobre la base de la unitat de decisió, acció i pensament respectuós de la diversitat, com una eina per enfrontar, de manera efectiva i constructiva, les causes estructurals de la problemàtica del país.
Per al MSICG la solució a la problemàtica estructural del país, la debilitat del
sistema democràtic, l'exclusió en totes les seves manifestacions i la falta de
justícia social no es troba en la lluita sectorial sinó en una lluita de caràcter
integral per a això resulta vital la creació d'un marc d'unitat de pensament,
decisió i acció sobre la base de la transparència, l'autonomia i la interlocució
social legítima. El MSICG considera que la crítica ha de ser acompanyada
d'una actitud seriosa i propositiva i; en aquest sentit, aposta per la creació
de condicions per a un diàleg social transparent, efectiu i de bona fe que
permeti un desenvolupament integral per a totes i tots.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL MSICG:

La constància i l'elevada qualitat de la feina que ha representat el treball del MSICG, l'ha perfilat a Guatemala com un interlocutor seriós,
propositiu i autònom. No obstant això ha tingut conseqüències en termes d'assassinats, estigmatització, persecucions i violència en contra
dels i les dirigents, membres de base i equips tècnics del MSICG.

Algunes publicacions:

FEM UNA ULLADA A LA COOPERACIÓ SINDICAL REALITZADA:
Al llarg del 2013 i 2016 les línies d’acció han estat:
1) Formació dels treballadors en matèria de drets humans laborals.
2) Enfortir un sistema d'assessoria jurídica amb quatre línies d'acció destinades a les organitzacions sindicals, als treballadors/es, a les dones i a la població indígena.
3) Elaboració d'estudis i investigacions en diferents àmbits (condicions laborals en determinats sectors, anàlisi del sistema judicial).
4) Elaboració de codis i digestos confrontats, comentats i anotats amb criteris jurisprudencials.
5) Elaboració de propostes de polítiques públiques, anàlisi de l'impacte de propostes de
llei en fase d'aprovació.
6) Enfortiment de la presència i participació dels treballadors i treballadores en els espais
de decisió.

Els resultats obtinguts han estat:
1) S'han format 1.965 sindicalistes, d'aquests més del 60% han estat dones.
2) S’han atès 2.463 casos de violació de drets humans laborals.
3) S'han creat espais assemblearis en què han participat 1.305 treballadors i treballadores.
4) S'han elaborat més de 11 propostes per a l'enfortiment de les instàncies nacionals encarregades de promoure i garantir la vigència dels drets humans laborals, socials i dels
pobles indígenes.
5) S'han presentat, de forma regular queixes i denúncies davant l'OIT per l'incompliment
dels convenis ratificats pel Govern de Guatemala.
6) S'han elaborat investigacions i informes sobre el cost de la llibertat sindical, la situació
dels treballadors/es i el funcionament del sistema judicial.
7) S'ha elaborat un digest sobre la situació dels drets de les dones, un compendi dels
drets dels pobles indígenes i un codi de treball comentat i anotat .

CONTEXT SINDICAL A GUATEMALA:
Guatemala es troba submergida en un complex context laboral, on gairebé el 53% de la
població és víctima del treball vulnerable i amb el 60% de la població vivint en situació de
pobresa.
Guatemala, segons l’últim informe publicat per la Confederació Sindical Internacional
(2017) sobre l'índex global de drets (IGD), és un dels 10 països del món més perillós on
treballar o ser sindicalista.
Any rere any conserva la trista reputació de violència contra els treballadors i treballadores. Al llarg del 2016, segons la CSI, ha persistit el clima de repressió i els treballadors i
treballadores segueixen exposant-se a patir, sistemàticament, violència física, intimidació, assassinats, segrestos i amenaces de mort, la qual cosa vulnera el dret a la llibertat
sindical. El govern no ha estat capaç de combatre la cultura de la impunitat i el sistema
judicial segueix sent inoperant i sense disposar de recursos suficients.
No només el govern ha fracassat a l’hora de proporcionar protecció puntual i adequada
als i les sindicalistes que havien rebut amenaces de mort, sinó que a més a més la fiscalia no ha actuat per portar davant la justícia els causant dels nombrosos casos d’assassinats de sindicalistes.
En aquest context és essencial la cooperació sindical per contribuir a enfortir les organitzacions sindicals. En els últims anys el MSICG ha denunciat els casos de violència antisindical davant de l’OIT i ha presentat, de manera contínua, queixes per la violació sistemàtica de Guatemala, dels convenis i recomanacions ratificats per part de l’Estat de
Guatemala.

I tu, tens treball
digne?

