COOPERACIÓ SINDICAL

Cooperació Sindical:
Solidaritat i Compromís
La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya i la Fundació Josep Comaposada Sindicalistes Solidaris de la UGT de Catalunya duem a terme una campanya de sensibilització
adreçada als delegats i delegades i a l’afiliació en general per explicar la cooperació sindical al
desenvolupament en un context en què una part dels treballadors i treballadores posen en dubte
la utilitat, la necessitat o l’oportunitat de la cooperació internacional.
En aquest context, volem reforçar i difondre les raons per les quals les organitzacions
sindicals actuen en l’àmbit de la cooperació i quins resultats obtenen.
En un moment històric en el qual la solidaritat és qüestionada per impulsos individualistes i
xenòfobs, hem de contraposar amb determinació la pedagogia ciutadana de la lluita compartida
entre tots i totes.
La solidaritat no és compartir excedents econòmics o materials, sobrers en èpoques de bonança,
sinó que és la consciència comuna del vincle i la interrelació entre la classe treballadora al món pel
que fa a les seves condicions de vida i de treball.
És ara quan, més que mai, hem de tornar a exercir, amb plena consciència, la solidaritat
internacional, expressant preocupacions i lluitant en contra dels grans desequilibris causats pel
capital i que ens afecten a tots i totes.
El resultat final que volem aconseguir és que els treballadors i treballadores de les empreses
públiques i privades de Catalunya desenvolupin coneixements orientats a promoure la
solidaritat i la cooperació, i passin a l’acció col·laborant activament en projectes de cooperació
al desenvolupament.

Campanya de sensibilització
La campanya consisteix en:
1.

L’elaboració i la distribució d’una
guia de cooperació sindical,
fent especial incidència en
l’explicació de com participar en la
cooperació des del teu lloc de treball
(clàusula ecosolidària, formació
professional, agermanament entre
seccions sindicals d’empreses
Nord-Sud, criteris de les aliances
publicoprivades, etc.).

2.

L’edició d’una exposició de caràcter
itinerant (dues còpies, itinerància
simultània per tot Catalunya).

3.

Presentacions públiques de la
campanya a tot Catalunya.

4.

Accions concretes de
sensibilització a les empreses.

5.

L’elaboració i la distribució d’una
cartografia dels drets (sèrie de tres
mapes sobre les greus violacions
dels drets laborals i sindicals arreu
del món, sobre la desigualtat de
gènere en el món laboral i sobre
la situació del treball infantil).

Informa’t a :

http://pauisolidaritat.ccoo.cat/cooperaciosindical/
www.ugt.cat/cooperacio-sindical-solidaritat-i-compromis
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Et convidem a passar a
l’acció, posant en pràctica la
solidaritat entre persones,
també mitjançant la
cooperació sindical

Amb el suport de:

www.pauisolidaritat.ccoo.cat
www.sindicalistessolidaris.org

