
                                                                                     
QUÈ ES LA CSI 

 

 

La Confederació Sindical Internacional (CSI) és l'organització sindical internacional que representa 

els interessos dels treballadors i treballadores del món. La CSI va ser fundada en el Congrés de Viena, a 

primers de novembre de 2006, després de la dissolució de la CIOSL (Confederació Internacional 

d'Organitzacions Sindicals Lliures) i de la CMT (Confederació Mundial del Treball).  

Als sindicats provinents d'ambdues organitzacions es van sumar organitzacions sindicals que fins a 

llavors no tenien afiliació internacional, creant-se així l'organització més unificada i significativa en la 

història del sindicalisme internacional. La CSI representa a 168 milions de treballadors de 155 
països i territoris i compte amb 311 afiliades nacionals. 

El comès fonamental de la CSI és promoure i defensar, universalment, els drets i interessos dels 

treballadors mitjançant la cooperació internacional entre sindicats, realitzar campanyes mundials, i 

advocar per ells davant les principals institucions mundials. El programa adoptat en el congrés fundador 

de la CSI estableix el marc polític general de la Confederació, que estableix que la pau, la democràcia, i 

els drets humans i la igualtat són els seus senyals d'identitat política. Entre els seus principals àmbits 

d'activitat es conten: 

 drets humans i sindicals 

 economia, societat i llocs de treball 

 igualtat i lluita contra la discriminació 
 solidaritat internacional. 

La CSI defensa els principis de democràcia i independència sindical, segons està recollit en els seus 

Estatuts. Està regida per congressos mundials que es duen a terme cada quatre anys, un Consell 
General i un Buró Executiu. 

El principal responsable de l'organització és el seu Secretari General, Guy Ryder (Regne Unit), 

juntament amb dos Secretaris Generals Adjunts, Mamounata Cisse (Burkina Fasso) i Jaap Wienen 
(Bèlgica). 

La CSI ha creat organitzacions regionals a: 

 Àsia - Pacífic (CSI-AP), al setembre de 2007 

 Àfrica (CSI-AF), al novembre de 2007 
 Amèrica (CSA), al març de 2008 

A Europa es va crear, al març de 2007, la seva organització regional, el Consell Regional Paneuropeu 

(CRPE/PERC), format per la Confederació Europea de Sindicats (CES), que conserva la seva autonomia, i 

les centrals sindicals dels països de l'ex-URSS i els balcànics. 

En l'àmbit dels problemes sectorials i en el treball amb les empreses multinacionals i els seus 

proveïdors, la CSI col·labora estretament amb les federacions sindicals internacionals. Amb elles, i amb 

la Comissió Sindical Consultiva davant l'OCDE (TUAC/CSC) van constituir, al novembre de 2006, el 

Consell Nacional de Global Unions, estructura formal per a la cooperació i l'acció sindical internacional. 

La CSI és determinant en les activitats sindicals davant l'Organització Internacional del Treball (OIT) i 

està reconeguda com interlocutora representativa davant Nacions Unides i les seves principals agències 
econòmiques i socials, entre elles l'OMC, el FMI i el Banc Mundial. 

La CSI té la seva seu a Brussel·les i oficines en Ammán, Ginebra, Moscou, Nova York, Sarajevo, Vilnius i 

Washington. 

 

Més informació, a la pàgina de la CSI www.ituc-csi.org 

http://www.ituc-csi.org/



