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Teniu aquí, al vostre abast, el món solidari núm. 32, amb 
vocació de ser una memòria de la Fundació Pau i Solidaritat 
i un espai de debat.

En un context mundial de trencament de la multilateralitat 
en les relacions internacionals i de manifestes actuacions 
insolidàries i irresponsables per part de governs i polítics, 
la cooperació i la solidaritat es fan cada vegada més 
necessàries per mantenir-nos “humans”.

La solidaritat i la cooperació de CCOO de Catalunya són 
més necessàries encara, ja que volen ser un instrument 
transformador i aportar les eines imprescindibles per a 
l’emancipació de tothom.

Lluitar per garantir condicions dignes de vida i de treball és 
un acte altament revolucionari en un món on, cada vegada 
més, el treball i els éssers humans són considerats una 
mercaderia.

La cooperació sindical com a 
eina transformadora

En la dispersió d’actuació del capital, tant pel que fa a les 
noves formes d’organització del treball com a la dimensió 
geogràfica del seu abast, l’acció sindical internacional ha de 
prioritzar l’extensió dels drets per a qualsevol treballadora 
o treballador arreu del món.

Enfortir sindicats germans d’altres països o institucions 
sindicals supranacionals és fonamental per garantir un 
instrument vàlid de justícia social i de redistribució de la 
riquesa i del poder.

La cooperació sindical que duem a terme des de la 
Fundació Pau i Solidaritat contribueix a l’emancipació de 
la classe treballadora en situacions de grans vulnerabilitats 
amb un impacte important, incidint allà on és més urgent, 
com en el cas de la població refugiada síria al Líban o dels 
sindicalistes de Colòmbia i Guatemala amenaçats de mort 
o assassinats per defensar els drets laborals propis i dels 
seus companys i companyes.

La solidaritat de CCOO de Catalunya exercida 
proactivament determina la qualitat de les nostres accions, 
dotant d’objectius, continguts, sentit i força tot el que fem.

Per tenir més detalls de les pràctiques i dels temes més 
actuals, us recomano la lectura d’aquest número del 
MÓN SOLIDARI.

Acabem recordant-vos que tothom és necessari 
per construir un món alternatiu i que la Fundació 
Pau i Solidaritat és el vostre instrument sindical per 
assolir-lo.  Michela Albarello

EDITORIAL
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CONTEXT SINDICAL I LABORAL

Líban:
Una democràcia 
confessional
Creien els fenicis que de la unió 
del caos amb una divinitat n’havia 
sorgit l’univers, el cel i la terra, 
i és que sovint la mitologia té 
aquestes paradoxes i s’aproxima 
a la realitat. Els esforços dels 
libanesos per construir una nació 
lliure, democràtica, nodrida per 
una riquesa multiconfessional i 
multiètnica, sota el paraigua d’un 
estat laic, han estat fins ara en 
va i plens d’entrebancs, ja sigui 
per la conjuntura nacional o la 
internacional. El darrer gran període 
de creixement i de certa estabilitat 
democràtica, política i econòmica 
va durar uns 20 anys i va finalitzar 
amb una llarga guerra que va tenir 
lloc del 1975 al 1990, i va deixar 
300.000 morts, més de 30.000 
desapareguts i uns maldestres 
acords de pau que durant 28 anys 
no han fet més que dificultar el 
desenvolupament democràtic del 
país, ja de per si complex a causa 
del context regional.

Els acords de pau van ser un pacte 
entre confessions que es repartiren 
les quotes de poder i debilitaren 
l’Estat, facilitant així les ingerències 
estrangeres en cada una de les 
comunitats. Avui tenim un estat 
en permanent fallida que se sosté 
gràcies a la riquesa associativa, 

el ric teixit social i familiar, i la 
capacitat emprenedora de la seva 
societat, i també perquè a ningú, a 
l’interior del país, no li interessa un 
conflicte de difícils i impredictibles 
conseqüències.

El Líban és el país del món en 
què més impacte ha tingut 
la concentració de població 
refugiada, un país de 4,5 milions 
d’habitants està absorbint 1,5 
milions de refugiats sirians més 
els prop de 500.000 refugiats 
i refugiades palestines que ja 
hi havia des del 1948, més del 
25% de la seva població. Com si 
l’Estat espanyol acollís 11.390.000 
refugiats i refugiades, i no 17.337, 
un 0,4%, dels quals només han 
arribat 1.034. I també representa 
una diferència abismal davant del 
compromís de la UE d’acollir 1 
milió de refugiats amb una població 
de 555 milions.

El país suporta un deute públic de 
100.000 milions de dòlars i l’impacte 
d’un model ultraliberal, boig per 
privatitzar  la sanitat, l’educació, la 
jubilació, l’atur, etc; i les inversions 
en serveis públics i socials són 
gairebé inexistents. Així doncs, 
tot aquest impacte l’absorbeix un 
entramat d’entitats, fundacions i 

El Líban és 
el país del 
món en què 
més impacte 
ha tingut la 
concentració 
de població 
refugiada
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associacions o sindicats, com la 
Federació Nacional de Sindicats 
de Treballadors i Assalariats del 
Líban (FENASOL), que és una 
organització sindical amb més de 
17.000 afiliats, nascuda el 1996, 
amb la qual estem treballant des 
del 2010 amb temes com el treball 
infantil, les treballadores de la llar i 
l’acollida de refugiats. 

La majoria d’aquestes 
organitzacions són de caràcter 
confessional, caritatives i/o 
estrangeres, però també n’hi 
ha algunes de progressistes, 
laiques i democràtiques que són 

els nostres referents. I no només 
nostres, perquè moltes d’aquestes 
organitzacions tenen més de 60 
anys i han estat referent per a molts 
altres països, des del Marroc fins a 
l’Iraq, en la defensa dels drets de la 
dona, dels drets dels treballadors, 
per a l’abolició del treball infantil, 
pels drets dels treballadors 
immigrants o per la constant i 
sorda guerra contra la concepció 
d’un estat multiconfessional, on 
no hi ha més codi civil que el que 
marca la confessió. 

La lluita sindical s’ha convertit, com 
en moltes altres parts del món, 

en una activitat de risc: et poden 
acomiadar, agredir, amenaçar, etc. 

El Líban segueix sent un far que 
ens guia i ens aproxima a la 
diversitat del món àrab, cultural, 
política, religiosa, diversitat que 
ens enriqueix, i la perseverança del 
seu teixit social ens alimenta, però 
un far també que ens adverteix 
dels perills, ens avisa, ens envia un 
senyal que ens marca una franja de 
fragilitat, un punt de no retorn, on 
Síria i l’Iraq apareixen com a teló de 
fons.
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PROJECTES

Títol: Campanya per a l’erradicació del treball 
infantil al Líban. 

Què fem? El projecte ha contribuït a l’erradicació 
del treball infantil a Beirut i als seus suburbis, on 
es registra una elevada incidència. S’ha treballat 
a partir de l’apoderament de les organitzacions 
amb les següents línies d’acció:

La formació i la capacitació de les persones que 
lideren els moviments sindicals per tal que actuïn 
com a agents multiplicadors.

La constitució d’una xarxa entre les organitzacions 
sindicals i els organismes internacionals, regionals 
i nacionals per establir mesures conjuntes per 
erradicar el treball infantil al Líban.

La millora de les capacitats d’anàlisi i coneixement 
de la societat libanesa sobre l’impacte del 
treball infantil, la seva incidència i la necessitat 
d’erradicar-lo del país.

S’han dut a terme campanyes de sensibilització a 
través de la ràdio i de l’elaboració i la distribució 
d’un tríptic informatiu. També s’han realitzat 
accions de sensibilització en centres educatius 
amb una elevada presència de població refugiada 
i s’han impartit tallers a mestres i famílies. 

On? Al Líban.

Amb qui? Amb la Federació Nacional de Sindicats 
de Treballadors i Assalariats del Líban (FENASOL), 
organització sindical amb més de 17.000 afiliats i 
afiliades des del 1996.

Període d’execució: 2016-2017.

La lluita contra el 
treball infantil a Beirut
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Títol: Promoció de la defensa dels drets humans 
de la població refugiada pel conflicte sirià al Líban.

Què fem? Amb el projecte s’ha contribuït a 
la defensa dels drets humans de la població 
refugiada pel conflicte sirià al Líban.

S’ha realitzat formació sobre drets laborals i 
llibertats fonamentals de la població refugiada 
siriana a Saida (Líban) per garantir l’accés a un 
treball i a una vida dignes, a través de l’execució 
de 8 tallers sobre drets humans laborals i de 
l’elaboració de 2 guies jurídiques sobre els drets 
laborals, el dret civil i la llei d’estrangeria vigent 
al Líban, que regula els drets i les llibertats 
fonamentals de la població refugiada.

També s’ha treballat la cohesió social de la població 
refugiada siriana a Saida, mitjançant  la posada en 
funcionament de 4 serveis mèdics especialitzats 
(ginecològic, de diagnosi, odontològic i pediàtric), 
la formació sobre salut (amb l’edició de 2 díptics 
i fent 100 xerrades sobre salut) i la disposició 
d’una mesa de concertació on les organitzacions 
sindicals, socials i les institucions implicades han 
elaborat un pla de treball per contribuir a enfortir 
la cohesió social entre la població refugiada i 
libanesa.

On? Al Líban.

Amb qui? Amb la Federació Nacional de Sindicats 
de Treballadors i Assalariats del Líban (FENASOL), 
organització sindical amb més de 17.000 afiliats 
i afiliades, nascuda el 1996, i amb el Socors 
Popular Libanès (SPL), organització democràtica, 
popular i no governamental que treballa per a la 
defensa dels drets humans amb una experiència 
de quaranta anys i que ha estat declarada entitat 
d’utilitat pública per part del Govern libanès. 
Ofereix els seus serveis a la població necessitada 
sense tenir en compte la seva afiliació política, 
religió, procedència o estatus social. 
 
Període d’execució: 2016-2017. 

Atenció a la població 
refugiada de Saida
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PROJECTES

Títol: Promoció de la defensa dels drets humans de 
la població refugiada pel conflicte sirià a Beirut (Líban).

Què fem? El projecte contribueix a la defensa dels 
drets humans de la població refugiada pel conflicte 
sirià al Líban, a través de:

L’increment dels coneixements i la formació sobre 
drets laborals i llibertats fonamentals de la població 
refugiada siriana al barri de Wata El Museitbi de Beirut 
(Líban), per garantir l’accés a un treball i a una vida 
dignes, a través de la realització de 8 tallers sobre 
drets humans laborals i l’elaboració de 2 guies 
jurídiques sobre els drets laborals, el dret civil i la llei 
d’estrangeria vigent al Líban, que regula els drets i les 
llibertats fonamentals de la població refugiada.

La promoció de la cohesió social al barri de Wata 
El Museitbi de Beirut, a través de l’enfortiment de 
la inclusió de la població refugiada siriana a Beirut 
(Líban), mitjançant el suport al centre de salut de l’SPL 
al barri, el reforç de 4 serveis mèdics especialitzats 
(ginecològic, de diagnosi, odontològic i pediàtric), la 
formació sobre salut i la disposició d’una mesa de 
concertació on les organitzacions sindicals, socials 
i les institucions implicades elaboraran un pla de 
treball per contribuir a enfortir la cohesió social entre 
la població refugiada i libanesa.

El projecte s’està desenvolupant, a la ciutat de Beirut, 
a través de l’SPL i FENASOL.

On? Al Líban.

Amb qui? Amb la Federació Nacional de Sindicats 
de Treballadors i Assalariats del Líban (FENASOL), 
organització sindical amb més de 17.000 afiliats i 
afiliades, nascuda el 1996, i amb el Socors Popular 
Libanès (SPL), organització democràtica, popular i 
no governamental que treballa per a la defensa dels 
drets humans amb una experiència de quaranta anys 
i que ha estat declarada entitat d’utilitat pública per 
part del Govern libanès. Ofereix els seus serveis a la 
població necessitada sense tenir en compte la seva 
afiliació política, religió, procedència o estatus social. 

Període d’execució: 2017-2018.

Atenció a població 
refugiada a Beirut



32 octubre 2018 MónSolidari 9

Títol: Promoció de l’apoderament de les dones 
refugiades al Líban i Jordània per a l’eliminació de la 
violència amb base de gènere (VBG) i l’exercici dels 
seus drets.

Què fem? El projecte busca contribuir a la prevenció, 
la detecció i l’erradicació de la violència envers les 
dones refugiades provinents de Síria als països veïns 
del Líban i Jordània. 

Volem promoure i afavorir l’apoderament de 
les dones refugiades al Líban i Jordània en tres 
dimensions —individual, col·lectiva i política—, per 
lluitar contra la VBG i garantir que les dones puguin 
gaudir i exercir de forma real els seus drets. 

El programa preveu tres línies d’acció principals: 
acció humanitària, cooperació i incidència, i educació 
per al desenvolupament, per promoure i garantir els 
interessos estratègics i les necessitats bàsiques de les 
dones refugiades al Líban, a Jordània i a Catalunya. 

Els drets i les dimensions sobre les quals pretén 
incidir el programa són: dret a la salut, dret a una 
vida lliure de violència, drets socioeconòmics, drets 
de les dones i erradicació de la VBG.

Les campanyes estan dirigides a 40.000 dones i 
nenes dels dos països.

On? Al Líban i a Jordània.

Amb qui? Al Líban, amb la Federació Nacional de 
Sindicats de Treballadors i Assalariats del Líban 
(FENASOL), organització sindical amb més de 17.000 
afiliats i afiliades, nascuda el 1996, i amb el Socors 
Popular Libanès (SPL), organització democràtica, 
popular i no governamental que treballa per a la 
defensa dels drets humans amb una experiència 
de quaranta anys i que ha estat declarada entitat 
d’utilitat pública per part del Govern libanès. Ofereix 
els seus serveis a la població necessitada sense 
tenir en compte la seva afiliació política, religió, 
procedència o estatus social. També es compta amb 
dues organitzacions històriques en la defensa dels 
drets de les dones: la Lliga dels Drets de la Dona i 
Warden Butros. A Jordània, amb l’organització Arab 
Women Organizations (AWO).
 
Període d’execució: 2017-2019.

Programa d’atenció 
a dones refugiades al 
Líban i Jordània
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PROJECTES

Títol: Treball infantil i inclusió social a Trípoli (Líban).

Què fem? El projecte preveu treballar la inclusió 
social com a mecanisme de lluita contra el treball 
infantil. Es farà a partir de l’apoderament de les 
organitzacions sindicals, la intervenció a escoles, 
el contacte amb les famílies i la implicació dels 
ministeris d’Educació, Assumptes Socials i Treball, 
l’OIT i la Unicef, a banda d’altres organitzacions 
socials, i la facilitació d’un programa de formació 
musical que garantirà la inserció social i una 
sortida laboral per a infants i joves. 

A més incidirem sobre la formació i la capacitació 
dels líders sindicals en relació amb el concepte de 
treball infantil, i s’impartiran tallers en escoles de 
Trípoli per a l’alumnat i les famílies.

On? Al Líban.

Amb qui? Amb la Federació Nacional de Sindicats 
de Treballadors i Assalariats del Líban (FENASOL), 
organització sindical amb més de 17.000 afiliats 
i afiliades, nascuda el 1996, i el Socors Popular 
Libanès (SPL), organització democràtica, popular 
i no governamental que treballa per a la defensa 
dels drets humans, té una experiència de quaranta 
anys i ha estat declarada entitat d’utilitat pública 
per part del Govern libanès. Ofereixen els seus 
serveis a la població necessitada sense tenir 
en compte la seva afiliació política, la religió, la 
procedència o l’estatus social. 

Període d’execució: 2018-2021.

Disminució del treball 
infantil a Trípoli (Líban)
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CONTEXT SINDICAL I LABORAL

Guatemala:

Guatemala arrossega l’herència 
d’un llarg conflicte que va esbudellar 
el país des del 1947 fins al 1996, i 
que va posar fi a la vida de milers 
de persones, sobretot dones, que 
foren les principals víctimes de la 
guerra. El 1996, els acords de pau 
van establir l’arquitectura del nou 
estat, que tenia com a objectiu 
eliminar les causes que havien 
abocat el país a la catàstrofe i 
construir una societat igualitària i 
socialment justa, fonamentada en 
els drets humans. Però, 22 anys 
després, Guatemala es podria 
definir, gairebé, com un estat fallit.

A través de les polítiques públiques 
i l’ordenament jurídic s’ha erigit en 
una economia d’exportació per 
atreure capital estranger. Per fer-ho, 
el Govern de Guatemala ha destinat 
l’equivalent al 70% de la despesa 
tributària de l’Estat a finançar 
privilegis i exempcions fiscals per 
a les empreses foranes, sobretot la 
indústria de la maquila tèxtil. També 
s’han precaritzat els ingressos 
de les persones treballadores 
mitjançant la desregulació del 
mercat de treball, i s’ha facilitat 
la construcció d’infraestructures 
destinades a agilitzar la sortida de 
les mercaderies i els productes 
agrícoles destinats a l’exportació. 
El resultat és que el cost de la 
cistella bàsica mensual és de 
937,19 euros, és a dir 3 vegades 
superior al salari mínim mensual 
(352,83 euros). Això aboca el 50% 
de la població de 20 departaments 

del país a la pobresa, i el 80% de la 
població de 3 departaments a viure 
per sota del llindar de la pobresa; 
i afecta, sobretot, les dones, que 
són les que s’acaben ocupant en 
els sectors laborals més precaris.

A la vegada, el país ha 
institucionalitzat l’ús de la violència 
contra les organitzacions i els 
moviments que qüestionen el 
model de desenvolupament i de 
redistribució de la riquesa imposat 
des del Govern, cosa que afecta, 
especialment, les organitzacions 
sindicals. Cada any la Confederació 
Sindical Internacional (CSI) elabora 
un informe anual sobre l’índex de 
drets humans en el qual s’assenyala 
que Guatemala és un dels deu 
països més perillosos del món 
on ser sindicalista o treballador i 
treballadora. Segons la CSI, al llarg 
del 2017 es va mantenir, al país, 
un clima “dominant de repressió, 
violència física i intimidació” que es 
va veure agreujat per “la incapacitat 
del Govern de proporcionar una 
protecció puntual i adequada 
als sindicalistes amenaçats de 
mort, i de processar els casos 
històrics d’assassinats contra el 
moviment sindical”. En aquest 
context és vital l’apoderament de 
les organitzacions sindicals perquè 
puguin continuar lluitant per la 
justícia social i el treball digne a 
Guatemala.

Guatemala és 
un dels països 
més perillosos 
del món on ser 

sindicalista o 
treballador i 
treballadora

un estat fallit?
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PROJECTES

Títol: Contribuir a la millora de l’exercici del dret 
al treball en condicions d’igualtat entre homes i 
dones, en especial entre els grups més vulnerables 
de Guatemala.

Què fem? Es treballa a partir de la promoció 
del diàleg social i d’una participació política 
efectiva dels homes treballadors i de les dones 
treballadores. Es treballarà l’enfortiment de 
les capacitats de les dones, per incidir en la 
demanada de drets i per adquirir coneixement 
sobre les dinàmiques dels espais de mediació 
socials amb el Govern i les patronals. Així, es 
realitzarà formació sobre el funcionament de 
diferents espais d’incidència i diàleg social.

Es realitzarà una campanya de mobilització 
nacional, on es presentaran una sèrie d’estratègies 
que es portaran al Congrés Nacional, al Ministeri de 
Justícia, a la Cort Constitucional, al Parlament i als 
membres del poder Executiu. Seran plans d’acció 
per desenvolupar en cada una de les comissions 
que sortiran d’un procés de concertació en una 
trobada nacional de dones, amb l’objectiu clar 
d’afavorir la participació de les dones en totes les 
esferes de decisió i d’incidir en l’exercici del treball 
digne.

On? A Guatemala.

Amb qui? Amb el Movimiento Sindical Indígena y 
Campesino Guatemalteco (MSICG). Organització 
sindical que aglutina 482 organitzacions de base 
que representen més de 384.000 treballadors i 
treballadores.

Període d’execució: 2017-2018.

Enfortiment de la 
participació sindical a 
Guatemala
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Títol: Projecte per promoure la igualtat de 
gènere a través dels espais de diàleg social en 
què participen els treballadors i treballadores de 
Guatemala.

Què fem? Aquest projecte vol aportar les eines 
necessàries al moviment sindical de Guatemala, 
per introduir la perspectiva de gènere en tots 
els espais de diàleg social. Això es farà a través 
de la celebració de tallers de formació entre els 
sindicalistes sobre els principals espais de diàleg 
social, l’organització d’una trobada de dones 
sindicalistes i l’establiment de clàusules i normes 
específiques per aconseguir la igualtat efectiva 
entre homes i dones en els espais de diàleg social 
i negociació col·lectiva al país.  

On? A Guatemala.

Amb qui? Amb el Movimiento Sindical Indígena y 
Campesino Guatemalteco (MSICG), organització 
sindical que aglutina 482 organitzacions de base 
que representen més de 384.000 treballadors i 
treballadores.

Període d’execució: 2016-2017.

Promovem la 
perspectiva de gènere 
en els espais de diàleg 
social a Guatemala
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PROJECTES

Títol: Enfortiment de la governança democràtica 
i del teixit social a Guatemala mitjançant 
la participació ciutadana als consells de 
desenvolupament.

Què fem? La greu situació econòmica i social que 
viu un país com Guatemala s’emmarca, en part, 
a dins d’un context global de crisi i, per una altra 
part, té característiques pròpies i endèmiques. 
Per això, amb aquest projecte, es pretén millorar 
la justícia social i la governança democràtica 
a Guatemala, a través de l’enfortiment del teixit 
organitzatiu i la promoció de la defensa dels drets 
humans.

Més específicament es vol enfortir el teixit social 
organitzatiu en l’àmbit comunal, municipal, 
departamental i regional de les organitzacions 
membres del MSICG (sindicat camperol i indígena 
que organitza més de 470 organitzacions de 
base), per augmentar la seva incidència efectiva 
en els espais de diàleg i denúncia previstos a 
Guatemala.

On? A Guatemala.

Amb qui? Amb el Movimiento Sindical Indígena y 
Campesino Guatemalteco (MSICG). Organització 
sindical que aglutina 482 organitzacions de base 
que representen més de 384.000 treballadors i 
treballadores.

Període d’execució: 2017-2018.

Enfortim el moviment 
sindical perquè 
participi en els espais 
de decisió
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Títol: Promoció de la capacitat d’incidència dels 
treballadors i treballadores, i especialment de 
les treballadores i la població indígena, per a la 
consecució d’un desenvolupament equitatiu i 
amb justícia social a Guatemala.

Què fem? Aquest projecte vol incidir en 
l’enfortiment del poder social organitzat dels 
treballadors i treballadores, i especialment de 
les treballadores i la població d’origen indígena, 
i la seva capacitat d’acció i incidència sobre la 
problemàtica estructural que enfronta Guatemala 
i que genera les condicions de desigualtat i 
injustícia social existents. L’acció es fa a través 
de la promoció de la capacitat d’incidència dels 
treballadors i treballadores, especialment de 
les treballadores i la població indígena, per a la 
consecució d’un desenvolupament equitatiu i 
amb justícia social a Guatemala. 

On? A Guatemala.

Amb qui? Amb el Movimiento Sindical Indígena y 
Campesino Guatemalteco (MSICG). Organització 
sindical que aglutina 482 organitzacions de base 
que representen més de 384.000 treballadors i 
treballadores.

Període d’execució: 2016-2017.

Apoderem el moviment 
sindical per defensar 
el treball digne per a 
totes les persones
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PROJECTES

Títol: Promoció d’un model de desenvolupament 
econòmic basat en la justícia social a Guatemala.

Què fem? Aquest projecte vol contribuir a 
promoure un model de desenvolupament 
econòmic basat en la justícia social a Guatemala 
a través de l’enfortiment de les organitzacions 
sindicals, socials i indígenes per promoure un 
sistema de relacions laborals democràtiques 
que fomenti un model de creixement basat 
en la igualtat de gènere i el respecte pels drets 
humans laborals dels treballadors i treballadores 
de Guatemala.

On? A Guatemala.

Amb qui? Amb el Movimiento Sindical Indígena y 
Campesino Guatemalteco (MSICG). Organització 
sindical que aglutina 482 organitzacions de base 
que representen més de 384.000 treballadors i 
treballadores.

Període d’execució: 2017-2018.

Contribuïm a la 
consecució de la 
justícia social a 
Guatemala
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Títol: Enfortiment dels mecanismes de promoció, 
protecció i defensa del dret a l’accés a un treball 
digne per a les persones treballadores dels 
sectors més vulnerables com són els treballadors 
i les treballadores i els pobles indígenes afectats 
per l’activitat de les empreses transnacionals a 
Guatemala. 

Què fem? Aquest projecte vol incidir en 
la denúncia i visibilització dels supòsits de 
vulneració dels drets humans laborals per part 
de les empreses transnacionals que operen a 
Guatemala, a través de l’enfortiment del moviment 
sindical. Per això, es preveu exigir el compliment 
i la vigència dels drets humans laborals de les 
persones treballadores, especialment d’aquelles 
que desenvolupen la seva activitat en el marc 
de les empreses transnacionals, a través de la 
realització d’activitats formatives i de la disposició 
d’un servei d’assessoria jurídica que tramitarà 
davant les instàncies nacionals i internacionals. De 
la mateixa manera, també s’incidirà en sensibilitzar 
la societat guatemalenca en relació amb el 
model productiu imposat basat en les empreses 
transnacionals i els seus efectes. Finalment, 
també es preveu establir espais de visibilització 
i denúncia en l’àmbit internacional mitjançant 
l’elaboració de dues investigacions sobre la 
situació de violació dels DHL i de les llibertats 
sindicals per part de les empreses transnacionals 
que operen de Guatemala  i de l’enfortiment de la 
solidaritat entre el moviment sindical internacional. 

On? A Guatemala.

Amb qui? Amb el Movimiento Sindical Indígena y 
Campesino Guatemalteco (MSICG). Organització 
sindical que aglutina 482 organitzacions de base 
que representen més de 384.000 treballadors i 
treballadores.

Període d’execució: 2018-2019.

Vetllem pel compliment 
dels drets humans per 
part de les empreses 
transnacionals que 
operen a Guatemala
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CONTEXT SINDICAL I LABORAL

Colòmbia:

El 2016 es va signar l’Acord de pau 
a Colòmbia, que havia de vetllar 
per la garantia dels drets humans 
de la ciutadania i per l’establiment 
d’un sistema polític realment 
democràtic. La signatura suposava 
la creació i el desplegament de 
tots els mecanismes de justícia 
transicional que havien de garantir, 
per una banda, un ràpid accés 
als mecanismes de justícia i a la 
reparació dels danys patits per 
les víctimes (que són més de nou 
milions de persones, especialment 
dones) i, per l’altra, havien d’establir 
les bases per a la no repetició dels 
fets.

Tot i la signatura dels acords de 
pau, Colòmbia segueix submergida 
en una complexa situació. Segons 
l’ENS (Escuela Nacional Sindical), 
el 2018 el 66% de la població 
treballadora no disposava de 
protecció social completa i se 
seguia mantenint una elevada taxa 
d’atur que afecta, especialment, 
les persones joves i les dones. Les 
dones segueixen sent víctimes de 
la bretxa salarial, que s’eleva fins 
a 19 punts. Les dones continuen 
sent víctimes de la precarització, 
com és el cas de les madres 
comunitarias. El país segueix 
registrant la presència de treball 
infantil, que afecta el 7,3% dels 
infants entre 5 i 17 anys. D’aquests, 
el 56,2% va treballar sense 
remuneració. Tot i la precarització 
que afecta la classe treballadora, 
el país segueix registrant una baixa 

taxa de sindicació, que se situa en 
un 4,6%. Això es deu, en gran part, 
a la violència antisindical que opera 
al país. De fet, la Confederació 
Sindical Internacional (CSI), en 
el seu informe anual sobre els 
drets humans al món, establia 
que Colòmbia és un dels deu 
països més perillosos del món 
on ser sindicalista o treballador o 
treballadora. El moviment sindical 
ha estat una de les principals 
víctimes individual i col·lectiva del 
conflicte, però, alhora, també, 
una de les més invisibilitzades i 
silenciades. La institucionalització 
de la violència contra el moviment 
sindical s’ha mantingut després de 
l’Acord de pau.

Recentment, l’ENS va publicar un 
informe on s’indicava que, entre el 
gener del 1973 i el 6 d’abril del 2018, 
a Colòmbia s’havien registrat 1.637 
atemptats contra la vida, la llibertat 
i la integritat de líders sindicals. 
D’aquests atemptats 3.149 eren 
homicidis; 399, atemptats contra la 
vida; 238, desaparicions forçoses; 
7.166, amenaces de mort, i 1.897, 
desplaçaments forçosos. 

Un altre informe de l’ENS ja alarmava 
que el 83% de la violència contra 
el moviment sindical anava dirigida 
al moviment sindical. En aquest 
context és molt important seguir 
apoderant el moviment sindical, en 
tant que és un actor clau i essencial 
per al desenvolupament sostenible 
que posi al centre les persones.

Colòmbia 
segueix 
registrant la 
presència de 
treball infantil, 
que afecta 
el 7,3% dels 
infants entre 5 
i 17 anys

la violència 
que no para
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PROJECTES

Títol: Recuperació de la memòria històrica  de 
les víctimes del conflicte colombià, afiliades  
l’Associació Nacional Sindical de Treballadors i 
Servidors Públics de la Salut, la Seguretat Social 
Integral i Serveis Complementaris de Colòmbia - 
ANTHOC (CUT).  

Què fem? Des de l’any 1998 fins a l’any 2016 es 
va executar un programa de persecució, amenaça 
i extermini de les persones afiliades a l’Associació 
Nacional Sindical de Treballadors i Servidors 
Públics de la Salut, la Seguretat Social Integral i 
Serveis Complementaris de Colòmbia - ANTHOC. 
Les accions principalment apuntaven reduir la 
direcció i desmobilitzar la base sindical, i es va 
donar per part de diferent tipus d’actors armats 
i va afectar unes 2013 persones al conjunt del 
país, entre assassinats, amenaçats, desplaçats, 
desapareguts, detinguts, retinguts, refugiats i 
exiliats, víctimes d’atemptats, etc. 

La CUT Nacional i ANTHOC, arran dels acords 
de pau, es plantegen reconstruir la seva memòria 
històrica, fent un exercici que permeti donar 
visibilitat i protagonisme a les víctimes de la 
violència i alhora fer  una aportació al procés de 
pau que ens ha de dur a l’assentament d’una base 
documental que ens permeti iniciar processos de 
coneixement de la veritat, exercici de la justícia, 
reparació integral i garanties de no repetició.

On? A Colòmbia

Amb qui? Amb l’Associació Nacional Sindical 
de Treballadors i Servidors Públics de la 
Salut, la Seguretat Social Integral i els Serveis 
Complementaris de Colòmbia (ANTHOC)  afiliada 
a la CUT (la Central Unitària de Treballadors).

Període d’execució: 2018-2021.

Recuperació de la 
memòria històrica de 
la violència antisindical 
del sindicat
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OBJECTIUS

Educació per al 
desenvolupament, 
educació per a 
la cooperació 
sindical i 
transformadora 

La globalització ha comportat la 
proliferació de la deslocalització 
de part de la producció de les 
empreses a altres països, on els 
drets humans laborals no es troben 
recollits en l’ordenament jurídic, i 
on la violència antisindical dificulta 
la lluita organitzada i eficaç de 
les persones treballadores. Això 
ha suposat el sorgiment de nous 
models de producció, com les 
cadenes de subministraments o 
les zones franques (on s’aglutinen 
empreses deslocalitzades, filials o 
subcontractes), que se sustenten 
en la violació dels drets humans de 
la classe treballadora. Actualment, 
el dret internacional disposa 
dels mecanismes necessaris per 
garantir la defensa efectiva dels 
drets humans de les persones 
treballadores (normes fonamentals 
de l’OIT o Declaració Universal 
dels Drets Humans, entre d’altres) 
i també la nova Agenda 2030 posa 
al centre del desenvolupament 
sostenible el treball digne com a 
eina per lluitar contra la pobresa, 
la precarietat i l’exclusió social que 

ens afecta a totes i tots, perquè 
el capital basa el seu creixement 
sobre l’explotació de les persones 
treballadores. Els sindicats han 
esdevingut vitals per promoure 
processos de democratització i 
per assegurar el compliment dels 
drets fonamentals i les llibertats 
sindicals. En aquest context, la 
Fundació Pau i Solidaritat, en 
tant que instrument de CCOO de 
Catalunya, promou la cooperació 
sindical i transformadora com a eina 
que ha d’enfortir les organitzacions 
sindicals i promoure la solidaritat 
entre la classe treballadora, 
sobretot quan la globalització ha 
universalitzat la precarietat i la 
pobresa social. 

Per això, des de la Fundació Pau i 
Solidaritat de CCOO de Catalunya 
volem: situar la defensa del treball 
digne per a tothom com a eix 
vertebrador de la solidaritat entre la 
classe treballadora; reivindicar el 7 
d’octubre com la Jornada Mundial 
pel Treball Digne, en l’agenda social 
i sindical a través de la visibilització 

Els sindicats 
han esdevingut 
vitals per 
promoure 
processos de 
democratització 
i per assegurar 
el compliment 
dels drets 
fonamentals 
i les llibertats 
sindicals
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de la relació d’interdependència 
entre la realitat laboral i sindical 
dels països del Nord i del Sud que 
les empreses transnacionals, en 
molts casos, uneixen; fomentar 
el sindicalisme global i la lluita 
conjunta entre treballadors i 

treballadores i sindicalistes d’arreu 
del món; utilitzar els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible 
com una eina per fer escoltar la 
veu del moviment sindical, clau 
per a la construcció d’un model 
de desenvolupament realment 

sostenible, i impulsar la creació de 
nous instruments jurídics destinats 
a vetllar per la defensa efectiva 
dels drets humans en tots els 
àmbits de producció com ara el 
Tractat vinculant de drets humans 
i empresa. Ens hi ajudes?    
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Títol: Contribuir a la defensa del treball productiu 
de les dones per unes condicions laborals dignes i 
d’igualtat arreu.

Què fem? La FPS proposa una estratègia per 
contribuir a la construcció d’una ciutadania global 
crítica i apoderada amb capacitat de divulgació 
i denúncia de les causes que provoquen les 
vulneracions dels drets humans. Seguint el mandat 
i la raó de ser de la FPS, ens centrarem a generar 
condicions que facilitin l’apropiació de coneixement 
i de recursos a determinats col·lectius, vinculats, 
d’una o altra manera, en la defensa dels drets 
humans, membres d’organitzacions socials, de 
barri, entitats, fundacions, partits, moviments 
socials, etc., per exigir i defensar la millora dels drets 
laborals de les dones tant en l’àmbit nacional com 
en l’estatal o l’internacional.

Ens centrem en dues estratègies. Una primera 
orientada a l’apropiació d’informació de primera 
mà, a partir de l’edició de material divulgatiu i d’una 
exposició que podrà recórrer diferents llocs de 
treball, empreses, seus sindicals, món acadèmic, 
etc. A més, la realització d’unes jornades que 
permetin a determinats referents socials conèixer 
la realitat i les estratègies de treball realitzades en 
diferents països i contextos on la situació de les 
dones parteix d’un marc de desigualtat emparat per 
la legalitat vigent.

La segona línia d’actuació té la voluntat de facilitar la 
participació de la ciutadania, gràcies a les eines que 
ens proporcionen les xarxes socials, amb les quals 
preveiem arribar a impactar sobre el tercer sector, el 
món acadèmic, el polític, el social, etc.

On? A Catalunya.

Amb qui? La Fundació Pau i Solidaritat, des que va 
ser constituïda per CCOO de Catalunya, el 1991, 
té com a centre de la seva actuació la defensa dels 
drets humans laborals arreu del món.

Període d’execució: 2018.

Campanya per contribuir 
a la defensa del treball 
productiu de les dones 
per unes condicions 
laborals dignes
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Títol: Mecanismes de seguiment i control de 
respecte als drets humans i al medi ambient en 
el procés d’internacionalització de Gas Natural, 
Unilever, Grifols i Nissan. 

Què fem? La incidència en les polítiques de 
les grans empreses per part dels governs, la 
societat civil i les organitzacions sindicals és un 
procés lent que troba moltes resistències. És, 
però, una obligació i una responsabilitat que les 
organitzacions sindicals desenvolupin el paper de 
pressionar, incidir i avaluar aquests processos, 
i portin les empreses a incorporar en el seu 
ADN els principis rectors i les recomanacions 
que les Nacions Unides detallen per evitar 
les vulneracions dels drets humans i la VBG, 
i per fomentar el respecte al medi ambient en 
les activitats exteriors del sector empresarial. 
Malauradament, encara partim de molt avall, 
no hi ha regulacions ni normatives d’obligat 
compliment i el sector empresarial no s’hi sent 
suficientment implicat. A més, encara falta que els 
treballadors i treballadores incorporin les eines i 
els coneixements perquè les seccions sindicals, 
i, sobretot, els comitès d’empresa, incorporin 
aquest objectiu a les agendes de treball i a la 
negociació amb les empreses.

On? A Catalunya.

Amb qui? La Fundació Pau i Solidaritat, des de 
la seva constitució el 1991 per part de CCOO de 
Catalunya, té com a centre de la seva actuació 
la defensa dels drets humans laborals arreu del 
món.

Període d’execució: 2018-2019.

Mecanismes de 
seguiment i control 
de respecte als DH 
i el medi ambient 
en el procés 
d’internacionalització 
d’empreses catalanes
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ACTIVITATS

Incidència política 
de la Fundació Pau i 
Solidaritat
(de gener del 2017 a juny del 2018)

La Fundació Pau i Solidaritat ha 
estat activa durant el període de 
gener del 2017 a juny del 2018 
en diferents accions d’incidència 
política que han tingut lloc a 
Catalunya, tant en l’àmbit intern 
com en l’àmbit extern.

Al llarg d’aquest període, la 
fundació ha estat representada 
als diferents consells municipals 
de cooperació i solidaritat on 
som presents: Granollers, Mollet 
del Vallès, la Garriga, Cardedeu, 
Manlleu, Vic, Mataró, Argentona, 
Calella, Montornès del Vallès, Sant 
Adrià de Besòs, Barcelona, Santa 
Coloma de Gramenet, Sabadell, 
Cerdanyola del Vallès, Cornellà de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Gavà, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, el Prat de 
Llobregat, Vilafranca del Penedès, 
Vilanova i la Geltrú, Igualada, Lleida 
i Tarragona.

Així mateix, hem participat 
regularment a les reunions del 
Consell de Cooperació de 
Catalunya i, també, al Grup 
de Treball de Drets Humans 
i Empresa de Lafede.cat – 
Organitzacions per a la Justícia 
Global, i hem estat presents, com 
a entitat, a la Taula Catalana per 
la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia. Puntualment, hem pres 
part d’alguna campanya a escala 

estatal, juntament amb altres 
entitats, com ara en la campanya 
“No al TTIP” (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership), en 
la seva corresponent agrupació 
territorial catalana, i en el suport 
a la campanya contra el CETA 
(Acord econòmic i comercial global 
entre la UE i el Canadà). 

Com a missions tècniques, la 
directora de la fundació, Michela 
Albarello, va estar present a 
Guatemala el gener del 2017 per 
supervisar els projectes amb la 
contrapart MSICG (Movimiento 
Sindical, Indígena y Campesino de 
Guatemala), i el tècnic de projectes, 
Jordi Garrell, va desplaçar-se al 
Líban per treballar els projectes amb 
la FENASOL (Federació Nacional 
de Sindicats de Treballadors i 
Assalariats del Líban).

El 10 de maig del 2017, la fundació 
va donar suport a la vaga de fam 
dels presos i preses palestins 
per reivindicar el compliment dels 
seus drets humans, tot signant 
el manifest de la comunitat 
palestina a Catalunya i assistint a 
la concentració de solidaritat a la 
plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Entre el 5 i el 8 de març del 
2018, la fundació va rebre la 
visita d’una delegació libanesa 
de sindicalistes formada per 

Castro Abdallah (president de la 
federació sindical FENASOL) i 
Inaam Abdallah (presidenta del 
Comitè Constitutiu i membre del 
Consell General del Sindicat de 
Treballadores del Servei Domèstic). 
La visita va constar de diferents 
reunions de caràcter polític amb: a) 
membres de la fundació; b) David 
Llistar, cap de direcció de Justícia 
Global i Cooperació Internacional 
de l’Ajuntament de Barcelona; c) 
Manel Vila, director general de 
Cooperació al Desenvolupament 
de la Generalitat de Catalunya; 
d) Nicolás Cortés, director de 
Cooperació de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat; e) 
Arantxa Ros, cap de Serveis de 
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Amb les Brigades de Solidaritat, 
els estius solidaris i la cooperació 
sindical, la Fundació Pau i Solidaritat 
sempre hem volgut mantenir viu 
l’esperit internacionalista de la 
classe treballadora. Volem situar 
els sindicalistes i les sindicalistes al 
costat de les organitzacions socials, 
polítiques i sindicals, progressistes i 
transformadores, que en l’actualitat 
fan front al retorcés de drets i valors 
democràtics que ha comportat la 
globalització de format neoliberal i 
que ha significat més desigualtat, 
violència i pobresa.

Les brigades han estat una eina 
per apropar, conèixer, aprendre, 
acompanyar i fer obrir els ulls i 
el cor a altres realitats, a altres 
maneres d’organitzar-se les noves 
generacions de treballadors i 
treballadores, i mantenir viva la 
il·lusió i la força per organitzar-se, 
afiliar-se i implicar-se, malgrat les 
dificultats i les condicions de treball 
indigne i d’explotació que imperen 
en totes les latituds.

Enguany hem tornat a presentar un 
seguit de propostes, conjuntament 
amb l’Associació Catalana per 
la Pau. A part de les brigades 
a Palestina, amb la Palestinian 
Farmers Union, i a Colòmbia, 
amb DHOC – Fundación para los 

Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario del 
Centro y Oriente Colombiano, 
s’hi han incorporat dues noves 
propostes: República Democràtica 
del Congo amb EDS – Étoile du 
Sud i l’Asamblea de los Pueblos en 
Defensa del Territorio, la Educación 
Pública Gratuita y los Derechos 
Humanos a Oaxaca, Mèxic.

Són 20 les persones que des de 
diferents àmbits socials i laborals 
s’han apropat, s’han format i 
viatgen. Han estat 6 mesos de 
difusió, de presentacions i de 
formació que finalitzaran amb una 
vivència única i la presentació, 
durant el 2019, d’una càpsula 
de vídeo que hauran gravat i 
editat els voluntaris i que ens 
permetrà aproximar-nos al dia a 
dia de la brigada i la feina de les 
organitzacions que ens acullen.

De cara al proper any, la Fundació 
Pau i Solidaritat està treballant 
juntament amb el Movimiento 
Indígena i Campesino de 
Guatemala (MSICG) per afegir una 
proposta de brigada nova, que ens 
permetrà situar-nos en el dia a dia 
d’una organització sindical amb 
la qual ja fa més de 10 anys que 
treballem.  

Brigades

l’Ajuntament de Tarragona; f) 
Javier Pacheco, secretari general 
de CCOO de Catalunya; g) Aina 
Vidal, diputada al Congrés per En 
Comú Podem; h) membres del 
CITE (Centre d’Informació per a 
Treballadors Estrangers, de CCOO 
de Catalunya), juntament amb 
representants de Las Libélulas i 
Mujeres Pa’lante, i i) Arnau Flórez, 
del Departament de Comunicació 
de l’ACCD (Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament).

Finalment, la fundació ha celebrat 
reunions regulars del seu Patronat 
així com trobades del Ple de 
responsables federatius i territorials 
de CCOO de Catalunya.  
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JORNADA MUNDIAL

7 d’octubre: 
reivindiquem el 
treball digne
La Confederació Sindical 
Internacional ha establert el 7 
d’octubre com la jornada mundial 
per reivindicar el treball digne al 
món. L’OIT ha definit el treball 
digne com aquell que permet a 
les persones disposar d’un treball 
productiu que generi un salari just, 
que li faciliti la cobertura social 
necessària i adequada, que li 
asseguri el compliment dels seus 
drets humans laborals, que es basi 
en la igualtat efectiva entre homes 
i dones, i que li permeti exercir 
les seves llibertats sindicals per 
defensar-lo, reivindicar-lo i exigir-lo. 
El treball digne és part dels drets 
humans, així ho estableix l’art. 23 
i els següents de la Declaració 
Universal dels Drets Humans 
i les normes fonamentals del 
treball de l’OIT, i és un instrument 
necessari per a la consecució d’un 
desenvolupament sostenible. Per 
això, en la nova Agenda 2030, 
l’objectiu de desenvolupament 
sostenible número 8 formula el 
treball digne per a tothom.

El procés de mundialització 
econòmica ha implantat formes 
perverses de producció que 
afavoreixen les deslocalitzacions 

competitives a altres països on 
es poden obtenir majors beneficis 
vulnerant els drets fonamentals 
de les persones treballadores. 
Això ha fet que, actualment, el 
capital ens situï a totes i tots en la 
mateixa posició de pobresa social, 
precarietat i pèrdua dels nostres 
drets. 

Per aquest motiu, el passat 
mes d’octubre, la Fundació 
Pau i Solidaritat, en el marc de 
la Jornada Mundial pel Treball 
Digne, va organitzar la Setmana 
del Treball Digne entre els dies 
2 i 7 d’octubre del 2017. Per 
celebrar-la vam comptar amb la 
participació de Lesbia Amézquita 
i Efrén Sandoval, representants 
del MSICG de Guatemala, una de 
les organitzacions sindicals més 
representatives del país i amb 
la qual la fundació desenvolupa 
projectes de cooperació sindical 
des del 2011. El seu testimoni tenia 
com a finalitat donar a conèixer 
l’altra cara de la globalització, 
els resultat de la qual són les 
deslocalitzacions competitives que 
han suposat l’empobriment de la 
classe treballadora; la vulneració 
dels drets i de les llibertats sindicals 
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i la persecució del moviment 
sindical i de la seva importància per 
revertir la situació de desigualtat 
que això suposa, i la promoció de 
la consecució del treball digne per 
a tothom.

Per això, es van realitzar activitats 
destinades a establir espais 
de treball i trobada amb l’actiu 
sindical de CCOO de Catalunya. 
Això es va materialitzar amb una 
trobada amb la Comissió Executiva 
de CCOO Catalunya i amb les 
persones responsables federatives 
i territorials de la Fundació Pau i 
Solidaritat. De la mateixa manera, 
es van organitzar trobades amb 
representants de CCOO del Baix 
Llobregat - Alt Penedès - Anoia 
- Garraf i del Vallès Oriental - 
Maresme - Osona, i representants 

de les seccions sindicals al Prat de 
Llobregat. En ambdues trobades, 
celebrades a Cornellà i Granollers, 
respectivament, es va exposar la 
situació sindical, laboral i social 
existent a Catalunya i la importància 
de la cooperació sindical per fer-hi 
front.

De la mateixa manera, també van 
participar en activitats obertes a la 
ciutadania. Així doncs, van posar 
veu a la violència antisindical en una 
taula rodona celebrada a Igualada 
sobre migracions i violència. També 
van participar en una trobada al 
Prat en la qual es va parlar sobre 
si el treball digne és un dret humà. 

L’acte central de la Setmana del 
Treball Digne es va celebrar el 5 
d’octubre a l’espai L’Assemblea 

de CCOO de Catalunya. Hi van 
participar Lesbia Amézquita; 
Elena Ruiz, secretària general 
de la Secció Sindical de Gas 
Natural Fenosa de Catalunya i 
responsable de Comunicació de 
la secció sindical estatal; Amparo 
Suaza, secretària de la Secció 
Sindical de l’Hotel Vela, i David 
Maluenda, responsable del Sector 
de Seguretat de la Federació de 
Construcció i Serveis de CCOO 
Catalunya. També vam comptar 
amb Michela Albarello, secretària 
d’Internacional i Cooperació de 
CCOO de Catalunya, com a 
moderadora. El debat es va dur a 
terme per reflexionar sobre el treball 
digne al món i el rol del moviment 
sindical per defensar-lo. 

La Setmana del Treball Digne va 
permetre fer visible la importància 
i la força del moviment sindical 
internacional i de la solidaritat entre 
els treballadors i les treballadores 
del món, canalitzats a través de 
la cooperació sindical per poder 
construir societats més justes, 
fer front a l’ofensiva del model 
econòmic que el capitalisme ens 
imposa i poder garantir els drets de 
tothom.  



ARBRE DELS DESITJOS


