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O SINDICALISMO DAS AMÉRICAS E A DEFESA DO  

SINDICALISMO SOCIOPOLÍTICO NO MUNDO 

1. introdução 

O critério da verdade é a prática. Os debates e compromissos devem ser 
traduzidos em ações. Devemos praticar o que propomos e analisamos em 
nossos discursos, teses e formulações.  

Com base nesse princípio, não vamos propor nada para a CSI que não estejamos 
fazendo nas Américas. Ao menos estamos tentando, as conquistas poderão ser 
vistas, mas estamos tentando. Não estamos dando uma receita, muito menos 
lições, estamos compartilhando nossa visão e o que estamos fazendo nas 
Américas.  

Esta é uma proposta que queremos apresentar à CSI, para contribuir com as 
formulações de seu 5º Congresso e esperamos que ela possa ser assumida em 
sua preparação. Não se trata de uma proposta contra nenhum candidato. Nós 
não fazemos política com ódio. Fazemos política com ideias, propostas e ações.  

Apresentamos hoje nossas propostas construídas democraticamente na CSA e 
debatidas em nosso seminário internacional: "Os desafios do sindicalismo 
internacional e do sindicalismo sociopolítico na pós-pandemia", como uma 
contribuição para os debates na CSI.  

2. Características gerais da situação mundial 

A crise não começou com a pandemia, ela se intensificou, com grandes impactos 
sobre a classe trabalhadora, as relações de trabalho, as políticas públicas. 

O futuro do trabalho ficou precário e privado de direitos, com a pandemia para 
deixar um custo a ser pago por nós, os trabalhadores e as trabalhadoras. 

A crise sanitária expôs um sistema de proteção social privatizado, excludente e 
desigual que ignora o trabalho de cuidado, que recaiu principalmente sobre as 
mulheres. 

A digitalização da economia, o empreendedorismo, a industrialização 4.0 
ignoram o trabalho como o centro da sociedade, da produção e da atividade 
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econômica, atacando a identidade de classe e de nossa organização. O mais 
perverso não é a informalidade, é tentar tirar nossa identidade de classe. Eles 
nos tratam como empreendedores e colaboradores, não como trabalhadores. 
Os jovens não se veem como trabalhadores explorados, eles se acham 
empreendedores.  

Enfrentamos um grande desafio: a guerra e a polarização geopolítica também 
afetam as relações de trabalho e deixam os trabalhadores e as trabalhadoras 
arcando com os maiores custos dos conflitos. 

Não se trata apenas da perda de milhares de vidas, feridos, refugiados, 
destruição da infraestrutura produtiva nos territórios em disputa. São também 
os efeitos sobre o sistema econômico global: causando escassez de alimentos, 
aumento do preço dos combustíveis, inflação e milhares de outros efeitos 
negativos para os trabalhadores e as trabalhadoras. 

A produção organizada nas Cadeias Globais de Produção aprofunda as 
condições de informalidade e precariedade no Sul global, com leis trabalhistas 
fracas e cumplicidade dos governos que legislam a favor das corporações 
transnacionais e do capital corporativo. As leis não são democráticas, elas são a 
favor do capital.  

O movimento sindical deve se comprometer com uma ação mais enérgica contra 
o comportamento das empresas transnacionais, reconhecendo a necessidade 
de instrumentos vinculativos para as empresas e os direitos humanos como 
instrumento de defesa de nossos direitos. 

A reforma do sistema das Nações Unidas e o multilateralismo não devem 
comprometer as possibilidades de construção de formas democráticas de 
participação dos sindicatos e movimentos sociais. A definição de "sociedade 
civil" que está sendo proposta muitas vezes permite a representação de 
interesses contrários aos trabalhadores. Os interesses corporativos não podem 
ser privilegiados.  

As desigualdades persistem e se aprofundam: gênero, gerações, contra os 
migrantes, xenofobia, racismo. Os trabalhadores e as trabalhadoras 
discriminadas são vítimas de dupla ou tripla opressão como consequência de 
uma sociedade que reproduz valores de exclusão. 
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O avanço do conservadorismo resulta em formas de neofascismo e ataques à 
democracia em todo o mundo. As eleições na França, Brasil, Colômbia e Filipinas 
refletem o risco de um avanço da extrema direita diante das exigências dos 
povos que rejeitam o neoliberalismo e também abrem a possibilidade de 
governos progressistas. Esperamos vencer nestes países.  

A crise ambiental é um dos maiores desafios que enfrentamos como 
humanidade. Estamos comprometidos com uma transição de um sistema 
energético excludente e corporativo para um sistema que coloque o trabalho e 
a vida no centro. Um sistema energético que reconheça o direito à energia.  

A partir da PLADA defendemos a necessidade de um novo contrato social; para 
nós, isto significa a mudança do modelo, como um passo necessário para o 
desenvolvimento sustentável com justiça social e ambiental. 

3. O movimento sindical deve dar visibilidade e organizar os 
trabalhadores e trabalhadoras do mundo. 

O fortalecimento e a transformação dos sindicatos devem se tornar uma 
realidade. Defendemos a construção de uma estratégia global para o 
fortalecimento de nosso movimento sindical juntamente com a participação 
efetiva dos Sindicatos Globais. Esse é o desafio. O que queremos para os 
próximos anos? Estamos satisfeitos com a representação dos trabalhadores e 
das trabalhadoras como está estruturada atualmente? Nossa resposta é NÃO. 

Os sindicatos enfrentam desafios decisivos na defesa dos direitos dos 
trabalhadores e das dos trabalhadores em face de novas formas que destroem 
as estruturas do Estado social que funcionaram até o último quarto do século. 

É necessária uma ação sindical nacional e internacional solidária para renovar 
suas respostas a fim de representar a classe trabalhadora em toda sua 
diversidade, independentemente de seu vínculo contratual. 

A organização da juventude é um desafio que implica também uma 
transformação das estruturas sindicais. Não apenas devemos democratizar e 
criar uma estrutura multigeracional, devemos também incluir as demandas da 
juventude. 
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Ainda existem fortes restrições à atividade sindical através de regulamentos que 
limitam os direitos de organização, negociação coletiva e greve, através de 
ataques à autonomia das organizações sindicais pelos governos observados pela 
OIT e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Isto é acompanhado de várias formas de criminalização e ataques à ação 
sindical, que em muitos casos vão além das ameaças à vida daqueles que se 
organizam em defesa de seus direitos, aqui são assassinados/as líderes sindicais 
e sociais. 

4. Compromisso radical pela paz. 

O sindicalismo deve priorizar a solidariedade global e a defesa da classe 
trabalhadora, sem seguir as determinações e ações dos governos e seus 
interesses geopolíticos, muito menos as das empresas que fazem das guerras o 
grande negócio que alimenta um modelo econômico que gera crises no mundo. 

Defendemos a paz sempre e em qualquer caso, seguindo concepções históricas, 
como expressamos no recente pronunciamento da CSA: "A paz é construída com 
diálogo, não com armas, não podemos permitir o efeito perverso de um maior 
radicalismo, ultranacionalismo e o encorajamento de ideologias de extrema-
direita, com graves consequências para os povos e minorias étnicas". 

É urgente recuperar o multilateralismo e o direito internacional como base de 
estabilidade e segurança para todas as nações do mundo. 

O sindicalismo das Américas reitera seu compromisso com a paz, a soberania e 
a autodeterminação dos povos e nações; como expresso em nosso 4º 
Congresso, quando enfatizamos que a América Latina e o Caribe devem ser um 
território de paz e livre de bases militares estrangeiras. 

Defendemos que a CSI organize uma jornada mundial pela paz, com greves, 
manifestações e seminários. Devemos refletir a posição do sindicalismo em 
defesa da paz.  

   5. No âmbito da OIT 

Hoje é necessário fortalecer os mecanismos tripartites de diálogo social e a 
função de estabelecimento de normas da OIT, assumir uma posição firme contra 
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a excessiva dependência das posições do grupo de empregadores, que tem 
operado para enfraquecer os instrumentos de supervisão questionando a 
aplicação das normas internacionais. 

Os empregadores desafiam os direitos coletivos, especialmente o direito à 
greve, que tem sido sistematicamente negado desde 2012, constituindo um 
ataque gravíssimo à liberdade sindical e à negociação coletiva. Não podemos 
negociar casos que criminalizam governos progressistas e aceitam e relativizam 
governos autoritários que atacam a liberdade sindical, a negociação coletiva, 
criminalizam e matam trabalhadores e trabalhadoras. Não aceitamos que não 
sejam condenados o Brasil ou a Colômbia, governos claramente inimigos da 
classe trabalhadora. Os trabalhadores e as trabalhadoras não podemos ser 
moeda de troca diante de uma suposta estabilidade com os empregadores.  

A eleição do novo Diretor Geral da OIT traz desafios em relação ao 
reposicionamento de uma agenda social e à expressão dos interesses dos 
trabalhadores e trabalhadoras diante da lógica corporativa do sistema 
multilateral. 

A CSI terá de defender que a ACTRAV leve mais em conta a representação 
regional no conjunto de suas decisões e atividades, assim como na definição das 
posições de sua estrutura, em diálogo com as organizações sindicais mais 
representativas. Queremos um sistema interno que funcione e se relacione com 
nossas organizações.  

6. A CSI deve passar a desempenhar um papel diferente em um mundo 
em disputa e em risco para a classe trabalhadora internacional. 

Este é um momento crucial para a consolidação do papel do sindicalismo 
internacional, cujo último momento importante foi a criação da CSI, há 15 
anos.  Devemos dar mais um passo adiante em nosso internacionalismo 
sindical.  

O ataque à classe trabalhadora e ao sindicalismo em todo o mundo exige uma 
resposta articulada para a construção da unidade programática e a mobilização 
de uma agenda que reúna os trabalhadores e trabalhadoras e suas organizações, 
assim como a sociedade como um todo. 
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O sindicalismo sociopolítico é nossa aposta para fortalecer uma agenda que 
transcende uma ação limitada às questões trabalhistas e nos coloca como um 
ator relevante e líder nas disputas políticas, sociais, econômicas e ambientais 
que estão presentes neste momento no mundo. 

A democracia é um valor imprescindível, por isso deve se tornar uma prioridade 
dentro de nossas estruturas sindicais em todos os níveis: nacional, regional e 
mundial. É preciso ampliar nossas definições de democracia para garantir a 
participação efetiva dos representantes sindicais das diferentes regiões nas 
instâncias de direção da CSI (secretaria, órgãos dirigentes, comitês, etc.). 

Nosso desafio é garantir que todas as nossas afiliadas estejam presentes no 5º 
Congresso na Austrália. Esperamos garantir um debate presencial com todas e 
todos. Se alguns afiliados não conseguem, que a razão seja restrições sanitárias 
e não as dificuldades econômicas.  

Nós defendemos a presença da América Latina no secretariado da CSI. O 
Secretário-Geral Adjunto é um líder mundial, com todo respeito dizemos, ele 
não é um funcionário da Secretaria-Geral.  

Defendemos um debate sobre o financiamento de nossa estrutura. A taxa de 
filiação não pode ser regida por critérios burocráticos. A taxa de filiação é um 
compromisso político, não financeiro. Este é um debate para os próximos quatro 
anos.  

O financiamento externo deve operar sob critérios programáticos. A cooperação 
internacional deve ser solidária, sem que exista o risco de mudar ou questionar 
nossa política.  

O/a Secretário/a-Geral da CSI é a cabeça, a voz e a representação visível do 
sindicalismo internacional. Ela/ele nos representa a todos e a todas. Sua função 
principal é coordenar, liderar, estabelecer o ritmo, mas o mais importante é 
garantir o equilíbrio interno, ser o maior garantidor da unidade interna. 

Queremos uma CSI com rosto latino, africano, asiático, europeu, do norte e do 
sul, leste e oeste, representando a classe trabalhadora, com sua diversidade, 
etnia, gênero, geração.  
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Queremos uma CSI com mais mobilização e organização e menos lobby. Uma 
CSI que prepare nossa força para qualquer negociação, sustentando-se e 
sustentada por uma base organizada e mobilizada. Precisamos de um 
sindicalismo internacional que torne visível e organize a partir do 
reconhecimento da base organizada.  

Não aceitamos fronteiras para a classe trabalhadora internacional. Estas são 
contribuições modestas que as Américas fazem para o plano internacional. 
Propomos uma estrutura que não gere o risco de uma nova divisão do 
movimento sindical. Uma estrutura que possa dizer: minha voz, negociação e 
presença é a dos trabalhadores e trabalhadoras, meu lado é o da classe 
trabalhadora. Uma CSI que privilegie a defesa de um mundo com justiça social, 
com valores civilizatórios. Nós contribuímos com estas ideias para o debate 
internacional. Esperamos sair do Congresso em Melbourne muito mais fortes e 
mais bem preparados/as do que estamos hoje.  

É urgente que a CSI reconheça as opiniões de todas as suas filiadas e, em 
particular, das diferentes regiões ao adotar suas posições e definições. 

O trabalho da CSI sobre as diversas questões deve ser articulado levando em 
conta as prioridades de suas centrais filiadas. A unidade sindical é construída 
sobre o reconhecimento das necessidades, prioridades e demandas das 
diferentes regiões, colocando os trabalhadores e as trabalhadoras no centro. 

O que apresentamos aqui servirá para as definições das Américas tendo em vista 
o próximo Congresso da CSI. A CSA participará deste Congresso com uma forte 
unidade como região, contribuindo, por sua vez, para a unidade internacional. 
Esta contribuição que estamos fazendo é para a construção de uma síntese 
global. Não esperamos ter um consenso absoluto, esperamos que nossas 
contribuições sejam levadas em conta nas formulações e decisões do 5º 
Congresso da CSI. A partir da Américas construiremos uma CSI forte e unida.  

 

Panamá, 20 de abril de 2022 

 

 


