
Després d’anys des de l’esclat de la bombolla financera i l’inici de la crisi social i econòmica, 
el nostre país i, en especial, la classe treballadora han estat fortament colpejats. Els 
treballadors i treballadores de tot el món, avui, segueixen patint les conseqüències d’una 
política neoliberal que imposa, arreu, retallades dels drets de ciutadania i l’empitjorament 
de les relacions laborals. 

Les desigualtats creixen i l’afebliment, en uns casos, i la manca, en d’altres, de mecanismes 
redistributius de la riquesa fan que aquesta es concentri cada cop més en poques mans, cosa 
que causa terribles injustícies. El treball infantil, el treball forçós o esclau, la desigualtat 
de gènere, el treball informal i la persecució sindical són realitats que, amb diferents 
manifestacions i intensitats, segueixen existint i incidint en la vida de milions de persones. 

Des de la consideració compartida de la necessitat d’un món millor i més just, va néixer 
la iniciativa de publicar uns materials de sensibilització, entre ells aquesta exposició, per 
remarcar amb força el compromís sindical en la lluita pel canvi cap a una societat global més 
justa. Compromís que hem d’exercir dia a dia, en l’acció sindical quotidiana, per impulsar, 
més enllà de la defensa i la millora de les condicions de treball i de vida, la responsabilitat 
social de les empreses, i, de manera molt especial, de les empreses transnacionals. Alhora 
que tenim el compromís de continuar reforçant el sindicalisme internacional (CES i CSI) i la 
lluita pel treball digne arreu. 

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. 

Volem posar en evidència les contradiccions i els límits del sistema, que necessita generar 
forts desequilibris —socials, territorials, mediambientals— per mantenir els bene� cis que es 
reparteixen poques persones.

La cooperació transformadora és la pràctica habitual que duem a terme mitjançant les 
nostres respectives fundacions, la Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris d’UGT 
de Catalunya i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya. 

Deia Gioconda Belli que “la solidaritat és la tendresa dels pobles”, i Eduardo Galeano ho 
reforçava dient-nos que “la caritat és humiliant perquè s’exerceix verticalment i des de 
dalt; la solidaritat és horitzontal i implica respecte mutu”. Per això la solidaritat necessita 
instruments i eines concretes per canviar les injustícies, però, per sobre de tot, necessita 
persones informades, conscienciades i implicades amb un nivell de compromís que estigui 
a l’altura del que la gravetat de la situació requereix.

Com en totes les lluites pels drets, per l’emancipació i per la dignitat, la participació de cadascun 
de nosaltres és fonamental. En el dia a dia de les nostres accions, de la nostra feina i de la 
nostra vida hem d’adquirir un compromís ferm en contra de les injustícies i no hem de 
delegar aquesta funció que ens permet ser actors importants del canvi. 

Et convidem a passar 
a l’acció, posant en 
pràctica la solidaritat 
entre persones, 
també mitjançant la 
cooperació sindical.

COOPERACIÓ 
SINDICAL
SOLIDARITAT I COMPROMÍS
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Conclusions


