La cooperació sindical
directa

Què volem fer:

Què podem fer?

Defensar el treball digne, que implica:
• Respectar, promoure i aplicar els principis
i drets fonamentals en el treball.
• Crear més i millor ocupació.
• Estendre la protecció social.
• Promoure el diàleg social.

Les organitzacions sindicals disposen d’una eina clau:
la cooperació sindical. La cooperació sindical l’hem
d’entendre com aquella cooperació transformadora
que cerca i incideix en les causes de la desigualtat
social i de la injustícia, tot fomentant la solidaritat, i
que canvia les relacions de dependència econòmica,
d’explotació laboral, de manca d’igualtat i de menyspreu de la dignitat.

Volem promoure la
solidaritat de classe
entre les treballadores
i els treballadors
arreu del món.

Organitzar xerrades i/o portar exposicions per als treballadors/es de l’empresa al
centre de treball.

•

Difondre informacions sobre la situació dels drets humans laborals al món i la seva
repercussió per a tothom.

•

Participar en campanyes de solidaritat i/o denúncia promogudes per les Fundacions
Pau i Solidaritat i/o Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris. En la majoria dels casos,
es tractaria d’organitzar en el propi centre de treball (o entorn social, escoles, centre
cívic o allà on es pugui) recollides de materials per enviar a poblacions en situació
d’emergència o necessitada d’ajuda humanitària; o bé d’enviar cartes de protesta o de
difondre els temes per les xarxes socials.

•

Apadrinar un projecte: poder dedicar part dels beneficis de la loteria o el descompte de la
vaga (prèviament negociat amb la direcció) a projectes de cooperació sindical escollits de
forma participativa entre els proposats per les fundacions Josep Comaposada - Sindicalistes
Solidaris o Pau i Solidaritat. O, després d’un treball actiu de sensibilització i informació
entre els treballadors/es, recollir diners (ad hoc, o destinant el 0,7% de la nòmina, o amb
aportacions mensuals o voluntàries) per destinar-los a projectes concrets, fent-ne un
seguiment exhaustiu i difonent els resultats entre tothom que hi hagi participat.

•

Organitzar una brigada de solidaritat a altres països per conèixer-ne la seva realitat. Es
tracta de realitzar unes vacances diferents, sostenibles, solidàries, familiars i amb intercanvis
amb altres treballadors/es arreu del món. Una forma única i privilegiada de conèixer altres
països i altres pobles.

•

Buscar seccions sindicals (o formes similars d’organització dels treballadors/es) homòlogues en altres països i establir vincles d’intercanvi d’informacions i de monitoreig sindical.

•

Negociar la inclusió de clàusules de solidaritat en els convenis col·lectius per
tal d’obtenir un compromís també de l’empresa en el tema de la cooperació al
desenvolupament.

•

Transformar-se en ciberactivistes tot fent-se altaveus de les lluites dels altres
company/es sindicalistes i/o treballadors/es d’arreu del món. No oblidem que a massa
països encara es mor exercint la defensa dels drets col·lectius, socials i sindicals. La pressió
i el seguiment internacional de causes i de lluites ajuda fins i tot a salvar vides.

•

Promoure la implantació de la clàusula ecosolidària explicada en aquesta exposició
als centres de treball i/o seus sindicals.

•

Incentivar la promoció del sindicalisme global, vetllar perquè els centres de treball
i les empreses compleixin amb la legislació vigent i els codis de conducta, no només
en el nostre país, sinó també en els països on deslocalitzin part de la seva producció o
on tinguin els proveïdors, així com establir vincles amb les organitzacions sindicals que
representen els companys i companyes que treballen en els centres deslocalitzats o en
les empreses proveïdores.
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Què es pot fer concretament des del centre de treball, des de les
seccions sindicals i des de les estructures federatives i/o territorials
dels sindicats?

