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DECLARATIA CONGRESULUI: SA CONSOLIDAM PUTEREA LUCRATORILOR!

Oamenii se simt abandonati de guvernele lor.
Cu câteva excepții, liderii mondiali și instituțiile internaționale urmăresc o agendă
economică care a creat o mai mare inegalitate sociala și șomaj devastator, precum si
subminarea democrațiilor de peste tot. Guvernantii:






nu au apărat politicile necesare pentru a asigura democrații sigure și incluzive
și o planetă durabilă pentru secolul XXI;
nu au reușit să construiască o economie globală stabila, costurile fiind enorme
pentru lucratori și a familiile acestora;
nu au reușit să combata nivelurile istorice ale șomajului, pentru a oferi
oportunități pentru tineri și pentru a opri creșterea muncii precare și informale;
nu au reușit să asigure un mediu sănătos și sa gestioneze amenințările
climatice;
nu au reușit să elimine armele nucleare și sa aduca pacea globala.

Chiar și "Europa socială", în cazul în care drepturile și protecția au fost în mod
tradițional puternice, este atacata.
Există o neîncredere profundă in instituțiilor caci oamenii își pierd tot mai mult
încrederea în guverne, care acordă prioritate intereselor de afaceri in defavoarea
bunăstarii lucratorilor.
Jumătate din populația lumii este afectata direct sau indirect de șomaj sau de
reducerea orelor de lucru. Mai mult de jumătate au locuri de munca vulnerabile sau
neregulate, iar 40% luptă pentru a supraviețui în disperarea din economia informala.
Sindicatele din întreaga lume lupta pentru dreptate socială și economică, cu politici
bazate pe distribuirea echitabilă a veniturilor, mai degrabă decât promisiunea goala a
austeritatii neoliberale.
Știm că oamenii care lucrează au nevoie de locuri de muncă de calitate, protecție
socială și de un salariu minim de trai. Din păcate, exista sute de milioane de lucrători
carora li se refuză în prezent dreptul la un salariu minim pentru un trai demn, în timp
ce mai mult de 75% din oameni nu au nici o protecție socială sau una insuficienta.
Protecția socială trebuie să înlocuiască bunăstarea corporativa, care domină din ce
în ce politicile publice.

În fața escaladarii dominatiei modelului corporatist american, suntem hotărâți să
aparam și sa reconstruim negocierea colectivă, reducerea locurilor de muncă precare
în economia formală și eliminarea dumpingului social si reducerilor salariale. 62% din
oameni vor ca guvernul lor să îmblânzeasca puterea corporatista.
Oriunde sindicatele se organizează cu scopul rezolvarii acestor probleme, ele vor
avea sprijinul deplin al mișcării sindicale la mondiale. Aceasta este tema celui de-al
3-lea Congres.

Economia globala
Politicile de "ajustare structurală" din anii 1980 și '90 au schilodit dezvoltarea în țările
mai sărace, tot asa cum astăzi, "austeritatea" a afectat ocuparea forței de muncă,
creșterea economică și incluziunea în prea multe țări dezvoltate.
Economia globală nu este mai sigura în 2014 decât a fost în urmă cu șapte ani.
Avem acum o criză a șomajului și inegalitate, care distruge economiile și
comunitățile.
Afacerile și susținătorii lor politici au folosit recesiunea pentru a inclina balanta de
putere catre marile corporații în detrimentul oamenilor obișnuiți. Ei au inversat decenii
de progrese realizate de către sindicate și alte forțe progresiste.
Deciziile economice, cum ar fi limitarea negocierii colective, au restrâns drepturile
oamenilor și au subminat încrederea în guverne. Doar 13% din persoanele
chestionate în Sondajul Global ITUC 2013 cred că guvernul lor este axat pe
interesele familiilor lucratorilor, în timp ce mulți cred corporațiile au prea multă putere.
În ciuda dovezilor copleșitoare că politicile neoliberale sunt distructive și ineficiente,
instituțiile financiare internaționale continuă să forteze guvernele să se închine la
puterea piețelor financiare, iar guvernele s-au ghemuit în fața lor. Autoritățile de
reglementare nu au prevăzut și nici împiedicat criza economică și nu au prevenit
lăcomia și distrugerea de capital speculativ. Guvernele sunt fortate sa protejeze
datoriile speculative prin garanții și planuri de salvare, în detrimentul generațiilor
actuale și viitoare.
Sondajul Global ITUC 2013 a aratat ca una din două familii de lucratori au fost
afectate de pierderea locurilor de muncă sau reducerea orelor de lucru. Femeile
tinere, în special, sunt afectate.
Mai mult de jumătate din populația lumii spune ca veniturile lor au scăzut sub costul
de trai în ultimii doi ani. A avea un loc de muncă nu mai garantează satisfacerea
nevoilor de bază, iar femeile reprezinta majoritatea lucratorilor săraci.
59 % din oameni nu mai sunt capabili sa faca nici un fel de economii. Inegalitatea
veniturilor a crescut in ultimele trei decenii, în 17 din cele 24 de țări membre ale

OCDE pentru care sunt disponibile date, și mai mult de 1,2 miliarde de oameni
trăiesc în sărăcie extremă la nivel mondial.

Inegalitatea
Raportul OECD privind „creșterea inegală" arată că, în timp ce venitul disponibil a
crescut în medie cu 1,7% pe an între mijlocul anilor 1980 și sfârșitul anilor 2000 ,
distribuția acestei creșteri a fost foarte inegala. Cei 10% bogați si-au văzut venitul
crescand cu o medie de 1,9%, comparativ cu 1,3% pentru cei mai săraci membri ai
societății. Ca urmare, valoarea medie a coeficientului Gini în țările OECD a crescut
cu aproape 10 % până în 2010 .
Cel mai recent raport al OCDE din 2013 nu prezinta nici o inversare a acestei
tendințe. De fapt, inegalitatea veniturilor a crescut și mai mult și mai repede decât
înainte. Creșterea între 2008 și 2010 a fost la fel de mare ca în cei doisprezece ani
dinainte de criză și a fost accentuata de politicile fiscale regresive ale multor guverne
.
Scandalul evaziunii fiscale de către cei bogați și de către corporații în interiorul și
între țări este agravat de biciuirea serviciilor publice , locurilor de muncă și a
securitatii sociale. Politicile de austeritate distrug realizările în materie de protecție
socială, sprijin pentru familii și egalitatea între bărbați și femei.
Chiar dacă în țările în curs de dezvoltare, ponderea persoanelor care trăiesc în
sărăcie a scazut la mai mult de jumătate între 1990 și 2010, există încă mai mult de
1,2 miliarde de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei la nivel mondial de 1,25
USD pe zi.
Instituțiile financiare internaționale nu reușesc să recunoască faptul că o creștere
rapidă a inegalitatii veniturilor pune chiar si o creștere marginala la risc și reprezintă o
amenințare pentru reducerea sărăciei.
Ultimele decenii au arătat că o creștere rapidă nu este suficientă pentru a face
societatea mai incluziva și echitabila. În Botswana, China, Costa Rica și Republica
Dominicană, creșterea economică a fost însoțită de creșteri semnificative ale
inegalității veniturilor. Ca o consecință, sărăci a scăzut mai puțin decât ar fi trebuit.
Acest lucru nu trebuie să se intample. În țările cu modele similare de creștere, cum ar
fi Ghana și Brazilia, intervenția guvernului a facut ca beneficiile creșterii economice
sa fie distribuite mai uniform, iar impactul asupra sărăciei și munca decentă a fost
mai important.
Ar trebui să luam ca model tarile care au sisteme de protecție și de securitate socială
bine dezvoltate și un nivel ridicat de egalitate, cum ar fi țările nordice.
Modelul dominant de comerț a exacerbat tendințele negative cu diminuarea spațiului
politic pentru dezvoltarea producției de valoare adăugată și escaladarea lanțurilor de
aprovizionare abuzive acolo unde drepturile de muncă sunt flagrant încălcate sau nu
exista. Investitorii dau acum in judecata statele pentru pierderea de venituri acolo
unde guvernele intervin în interesul oamenilor lor. Acest lucru trebuie să înceteze.

Cooperarea si nu concurența trebuie să fie realizată atât prin acorduri bilaterale și
multilaterale, care se bazează pe respectarea deplină a forței de muncă și a
drepturilor omului. Impactul acordurilor asupra angajarii și mediului trebuie să fie luat
în considerare, dezvoltarea industrială sprijinita și garantarea dialogului social trebuie
să asigure implicarea partenerilor sociali.

Rolul sindicatelor
CIS cere ca ocuparea forței de muncă, munca decentă și protecția socială sa fie
piloni de acțiune la nivel global, inclusiv obiective de sustenabilitate în agenda post2015 a ONU. Sindicatele sprijina, de asemenea, obiectivele pentru accesul universal
la educație de calitate, egalitatea de gen și justiție.
Noi am cerut G20 sa puna în aplicare planul de creștere economică și locuri de
muncă, începând cu investiții în infrastructură, în special în școli, transport public si
spitale, împreună cu crearea de infrastructura verde.
Între timp, CES a împins guvernele europene să urmărească un "plan de redresare".
Sindicatele insista ca există alternative la măsurile punitive și ineficiente de
austeritate care au făcut atât de multe daune. Ca alternativa, pledam pentru:
• reforma fiscală progresivă;
• sa se puna capăt paradisurilor fiscale și a evaziunii fiscale pe profit, prin "eroziune
de bază" și schimbare de profit;
• investiții pe termen lung, cum ar fi in infrastructura și protecția socială;
• reforme financiare care sa combata speculațiile, inclusiv taxa pe tranzacțiile
financiare.
Cerem investiții în servicii publice de calitate; în economia de îngrijire în care
demnitatea muncii decente înseamnă grijă demnă și oportunitati pentru familii și
comunități.
Și cerem sa se puna capăt la subevaluarea muncii femeilor. Noi ne mobilizam pentru
a face egalitatea de gen o realitate la nivel mondial, pentru a formaliza locurile de
muncă ale femeilor marginalizate de modelul economic dominant și pentru a realiza
participarea egală a femeilor și drepturi la locul de muncă.
Noi recunoaștem că educația publică, îngrijirea de sănătate la prețuri accesibile,
protecția copilului, îngrijirea copilului, ingrijirea varstnicilor, protecția maternității,
sprijinul pentru persoanele cu handicap, precum și programele active de pe piața
forței de muncă se numără printre semnele distinctive ale societăților demne.
Am urmărit măsuri pentru incuziunea tinerilor, cu garanții pentru educație, ocuparea
forței de muncă și protecție socială, cu o crestere semnificativa a programelor de
ucenicie pentru a oferi abilitățile necesare unei creșteri durabile și potențialul pentru
noi tehnologii.
Progresele tehnologice și extinderea accesului la internet creaza oportunități enorme
și provocări pentru persoanele care lucrează. Angajamentul Uniunii în educație,

formare profesională și organizarea în era internetului este crucial. CIS sustine
importanta internetului, care este liber de orice dominație a guvernelor sau interes
corporatist, și care asigură fluxul liber de informații cu protecție puternica pentru
informațiile cu caracter personal și libertatea de exprimare conform legii.
Capitalismul bazat pe politici neoliberale gen "Acordul de la Washington" a făcut
societatea vulnerabila și marcata de inegalitate. Actuala ordine a lucrurilor nu mai
poate fi pastrata.
Avem nevoie de un nou acord global între națiuni, un nou contract social care
garantează pe deplin ocuparea forței de muncă și munca decentă, protecția
socială și sustenabilitatea.
OIM trebuie să fie în centrul luarii deciziilor la nivel mondial pentru a asigura o
abordare bazată pe respectarea drepturilor la locul de muncă . Avem nevoie sa
reconstruim economiile pe noi modele economice care servesc oamenii și
comunitățile lor prin intermediul tripartitismului, dialogului social și negocierilor
colective. Noi respingem atacul asupra OIM și facem apel la guverne să
reinvestească în centralitatea drepturilor lucrătorilor și a dialogului social.
Între 2000 și 2010, numărul de persoane care faceau obiectul contractelor colective
de muncă a scăzut in două treimi dintre țările analizate de către raportul OIM privind
Piata Muncii (2012). Existenta echitabilitatii la nivelul natiunilor este posibila doar
atunci când cetățenii au o voce colectivă puternică și există un rol clar pentru dialogul
social. Munca decentă cu garantarea sănătatii și securitatii va fi realizată numai în
cazul în care lucrătorii vor avea suficientă putere pentru a negocia o situatie mai
bună pentru ei.
Sindicatele sunt esențiale pentru justiția și egalitatea socială. Trebuie să ne
organizam la locul de muncă și in comunitățile noastre pentru a consolida puterea
lucrătorilor si a realiza schimbarea.
CIS, cea mai mare forță democratică internationala, se angajeaza să realizeze acest
lucru prin acțiunea unificata a tuturor afiliatilor sai.

Forta mondiala de lucru
Provocarea este enormă:
• Forța de muncă la nivel mondial este de 2,9 miliarde;
• Forța de muncă formală este de 1,7 miliarde;
• Forța de muncă sindicalizata este de 200 de milioane;
• Femeile reprezintă 40% din forța de muncă plătita de pe glob, dar cu toate acestea
reprezinta mai puțin de 15% dintre liderii de sindicat;
• 50% dintre lucrători se afla în forme de angajare vulnerabile sau nereglementate,
cei mai multi dintre acestia fiind femei;
• Șomajul este mai mare în rândul femeilor și sunt mai puțin de 70 de femei active pe

piata muncii pentru fiecare 100 de bărbați;
• 90% din cei 230 de milioane de migranți pleaca de acasă în căutare de lucru;
• Șomajul în rândul tinerilor este de aproximativ 12% la nivel global – dublu fata de
nivelul somajului pentru lucrătorii mai în vârstă;
• 40% din economia globală este subterana.
Provocarea principală este creșterea sindicalizarii – sa ne organizam pentru a ne
asigura că avem puterea democratică de a ne constientiza drepturile și a forma o
piata a muncii echitabila și abundenta.
În acest scop, CIS și filialele sale vor apăra rolul central al negocierilor colective și a
dialogului social ca fundament al democrației, dezvoltarii economice și coeziunii
sociale. Negocierile colective la nivel național și sectorial asigură apararea drepturilor
lucrătorilor. Capacitatea sindicatelor naționale de a negocia cu angajatorii și de a
influenta politicile guvernamentale este esențială pentru a asigura puterea
lucrătorilor.
Chiar și acolo unde legislațiile și practicile anti-sindicale priveaza lucrătorii de drepturi
sindicale, sindicatele rămâne vocea lucratorilor și lupta pentru interesele lor.

Combaterea schimbărilor climatice
Nu există locuri de muncă pe o planetă moartă.
Combaterea schimbărilor climatice nu este negociabila. Cu cel mai înalt nivel de
carbon în atmosferă din istorie, omenirea se afla în ape necunoscute si traieste mult
peste limitele a ceea ce planeta poate susține. Șansa de a se reusi stabilizarea
creșterii temperaturilor medii cu mai putin de 2 grade Celsius este din ce in ce mai
mica. Fără o acțiune urgentă, o creștere medie a temperaturii cu 4 grade sau mai
mult pana la sfarsitul acestui secol va aduce si mai multa distrugere și moartea a
milioane de oameni in întreaga lume.
Există o cale de supraviețuire, dar guvernele trebuie să aibă curajul să o urmeze.
CIS susține imperativul moral de a păstra atât o planetă locuibilă, cat și de a profita
constructiv de locurile de muncă pe care acțiunea climatică le poate crea. Cerem un
angajament pentru o "tranziție dreapta” bazata pe dialog social incepand cu locul de
muncă pana la nivel național, cu competențe ecologice și protecție socială garantată.
În acest scop, vom lucra pentru a vedea un standard OIM pentru a ghida acțiunile
guvernelor și angajatorilor. În egală măsură, vom lucra pentru a ne asigura că
veniturile lucrătorilor sunt investite în economia reală, inclusiv în progresul industrial
și noi locuri de muncă ecologice.
Toate locurile de muncă trebuie să fie „verzi”, daca vrem sa avem o economie
ecologica, iar munca decentă trebuie să fie în centrul acestei transformări.
Pe măsură ce lumea se pregătește pentru un alt termen pentru un acord global

privind schimbările climatice până în decembrie 2015, CIS is va mobiliza membrii și
comunitățile pentru a cere un acord ambițios și obligatoriu.
Responsabilizarea guvernelor pentru actiunile privind clima este o prioritate de top,
dar la fel este si să ne asiguram că trăim in limitele a ceea ce planeta poate sustine și
că ne ocupam de problemele cruciale legate de securitatea alimentară, energetică și
a apei.

Pace si democratie
CIS sustine o lume fără arme de distrugere în masă în cazul în care Organizația
Națiunilor Unite este capabila sa previna conflictele în interiorul și între țări. În cazul
în care există o amenințare iminentă la adresa păcii, trebuie acordată prioritate
acțiunilor colective prin intermediul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor
Unite, mai degrabă decât interventiilor unilaterale.

Pacea și democrația se bazează pe:
• Aplicarea deplină a dreptului internațional, precum și pe respingerea "standardelor
duble", bazate pe interesul național sau geopolitic;
• Justiție socială, prin aplicarea pe deplin a convențiilor fundamentale ale OIM în
fiecare țară și în acordurile internaționale, inclusiv acordurile comerciale.
Armele de distrugere în masă reprezintă o amenințare gravă și actuală a omenirii.
CIS va lucra cu aliații săi din societatea civilă pentru ca toate țările să ratifice și să
pună în aplicare Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, inclusiv prin Conferința
de revizuire a TNP din 2015. Facem un apel pentru negocieri urgente privind un
tratat de interzicere a utilizării, producerii , stocarii și deținerii de arme nucleare ca un
prim pas spre eradicarea completă a acestora. Vom acționa, de asemenea, pentru a
asigura reglementarea comerțului cu arme mici și a arăta sutele de miliarde de dolari
reprezentand cheltuieli militare trebuie să fie investiti in satisfacerea nevoilor vitale
pentru ocuparea forței de muncă și dezvoltarea durabilă.
Migrația trebuie să fie o alegere liberă pentru fiecare persoană, și poate fi necesara
pentru a scăpa de război, dictatură, sclavie sau sărăcie. Politicile de migrație trebuie
să fie responsabilitatea ONU și prin urmare trebuie sa aiba o abordare bazată pe
drepturi, în conformitate cu principiile OIM. Fiecare migrant ar trebui să aibă
posibilitatea de a sta acasă, unde ocuparea deplină, munca decentă și protecția
socială sunt garantate sau alternativ, sa aiba posibilitatea de a obtine cetățenia într-o
nouă țară la alegerea lor. Lumea are nevoie de investiții, care sa ofere oportunitati
pretutindeni, nu de ziduri care separă oamenii și le neagă șansa de a-si construi un
viitor decent.

Noi cerem ca Obiectivele de durabilitate ale ONU post-2015 sa includa ocuparea
deplină a forței de muncă, locuri de muncă decente și protecție socială, inclusiv
educație universala, libera si de calitate, și asistență medicală accesibila, hrană, apă,
canalizare și securitate energetică. Acțiunea la nivel mondial privind HIV-SIDA și alte
boli pandemice și epidemice trebuie să rămână pe ordinea de zi.
CIS se află alături de frații și surorile noastre angajati în luptele de eliberare și lupta
pentru democrație și drepturile omului, inclusiv în Bahrain, Belarus, Egipt, Fiji, Libia,
Tunisia și Sahara Occidentală.
CIS denunță suferința aspra a poporului saharawi, care dureaza de o jumătate de
secol și îndeamnă ONU și toate părțile implicate să caute urgent pentru o solutie
dreapta, de durată și acceptabila care sa garanteze autodeterminarea poporului
Saharei Occidentale.
Denunțam ocuparea Palestinei de către Israel, și ne vom mobiliza pentru o pace
justă și durabilă între Israel și Palestina, în conformitate cu legitimitatea dreptului
internațional și, în special, cu Rezoluțiile 242 și 338 a Consiliului de Securitate al
ONU.
Facem un apel pentru:
stoparea construirii de așezări israeliene ilegale și îndepărtarea așezărilor existente;
retragerea Israelului din toate teritoriile palestiniene, în conformitate cu frontierele
stabilite la 4 iunie 1967; desființarea zidului de separare ilegal.
Aceste cereri vor sprijini echitatea, justiția și realizarea unei păci globale, confirmând
dreptul poporului palestinian la autodeterminare și crearea unui stat palestinian liber
și independent, cu Ierusalimul de Est drept capitală.
Sprijinim în mod egal cererile popoarelor pentru pace și securitate în țările devastate
de conflicte, cum ar fi Afganistan, Republica Centrafricană, Republica Democratică
Congo, Guineea, Haiti, Iran, Irak, Mali, Somalia, Siria și cele oprimate din Iran,
Swaziland și Zimbabwe.
Și deplângem negarea drepturilor, în special atacurile asupra libertății de asociere, și
acțiunile anti-sindicale. Vom lupta pentru incetarea impunității în Columbia,
Guatemala și Turcia, precum și pentru incetarea sclaviei în Qatar, Arabia Saudită, și
alte națiuni.
Vom continua să ne opunem opresiunii și discriminarii pe motiv de origine etnică sau
indigena, religie, orientare sexuală sau identitate de gen. Discriminarea și xenofobia
nu au loc în societățile drepte, fie la domiciliu sau la locul de muncă.

Concluzie
CIS este decisa sa consolideze puterea de lucrătorilor pentru a forma societăți și
economii juste din punct de vedere social.
Mișcarea sindicală face diferenta la nivel global; pentru lucrătorii casnici, pentru
muncitorii prinși în sclavie modernă în Qatar și în altă parte, în confruntarea cu
puterea corporatista, formalizarea muncii informale, organizarea migranților peste
granite, cosntructia sistemelor de protecție socială și stabilirea salariilor minime,
stabilirea de noi drepturi și apărarea drepturilor fundamentale existente în legislație și
în practică. Suntem în prima linie a luptei pentru climat. Trebuie să construim mai
departe pe aceste realizări, prin acțiuni sindicale unificate la nivel mondial, pentru a
realiza un sistem social și economic democratic și progresist pentru toata populatia
planetei.
Acest Congres va furniza cadrul de acțiune pentru a asigura:
• Creșterea economică a Uniunii;
• Locuri de muncă durabile, venituri sigure și protecție socială;
• Drepturi fundamentale.
Incertitudinea cu care se confruntă oamenii creează mânie și neagă speranța. Cerem
un plan concret și cerem speranță. Locuri de muncă, locuri de muncă și locuri de
muncă - muncă decentă susținută de un cadru global de drepturi.
Avem o viziune a unui viitor pozitiv pentru oamenii care lucrează și familiile lor,
modelat de o puternica mișcare globală a lucratorilor. Această mișcare isi poate
organiza și mobiliza numarul enorm de membri să stea uniți împotriva intereselor
capitalului și piețelor nereglementate.
CIS este mândra de mișcarea lucratorilor la nivel mondial și ii sprijinim pe ei și
familiile lor in procesul de consolidare a puterii pentru apararea democrației și a
libertății, cererea drepturilor și negocierea colectiva, pentru o lume dreapta din punct
de vedere social.

