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Resolució sobre la dimensió internacional de l’acció del 

sindicat  

  
L'acció sindical de CCOO PV té una dimensió nacional, però és evident que no poques de les 

nostres reivindicacions necessiten d'un marc internacional diferent a l'actual perquè puguen 

prosperar. El que ocorre a escala global afecta directament les persones treballadores a qui 

representem i, per tant, la nostra activitat. És per això que hem de comprometre'ns i posicionar-

nos respecte a diverses qüestions de l'escena internacional. 

 

La intolerància i el fanatisme, i els interessos econòmics i geoestratègics són les causes de gran 

part dels conflictes mundials i de la creixent violència i inestabilitat que es viu també en el nostre 

entorn més pròxim. Aqueixos conflictes, alimentats o almenys tolerats per països del Nord global, 

generen mort i dolor, i també milions de persones que fugen per salvar la seua vida. La pèssima 

gestió migratòria per part de la Unió Europea ha posat de manifest importants dèficits democràtics 

i de solidaritat internacional. 

 

En aquests temps de crisi determinada per la pandèmia de la COVID-19 s'han aguditzat les 

desigualtats i les conseqüències devastadores de conflictes moltes vegades oblidats. Actualment, 

es calcula que hi ha conflictes armats actius en almenys trenta-dos estats a tot el món. Així i tot, 

només alguns d'aquests aconsegueixen uns minuts d'atenció, ja que han de competir amb 

centenars de notícies i interessos polítics i mediàtics. Però els conflictes no desapareixen, ja que 

persisteixen els interessos geopolítics de les elits econòmiques i la lluita pel control i l'apropiació 

de recursos clau per a mantindre el model del capitalisme depredador imperant. La concentració 

de poder i de riquesa per part d'una elit cada vegada més reduïda, més transnacional i més difícil 

d'identificar genera les més grans injustícies i desigualtats. Les poblacions d'aquests països, 

d'aquestes regions del món, continuen resistint amb un gran sofriment, sobrevivint o, massa 

sovint, morint per la força de les armes o de la pobresa. 

 

No podem oblidar tampoc els efectes del canvi climàtic. En les últimes dècades, aquest fenomen 

ha provocat el desplaçament de milions de persones, perseguides per la fam, la pèrdua de collites, 

l'escassetat d'aigua i de sòl fèrtil, i la destrucció dels ecosistemes que els proporcionaven els seus 
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mitjans de subsistència. Són refugiats i refugiades climàtics, que provenen, majoritàriament, de 

països amb pocs recursos i que no poden adaptar-se a l'impacte de l’escalfament global, malgrat 

no pertànyer al grup dels principals països emissors de gasos amb efecte d'hivernacle. 

 

En aquest context, es requereix a aquest Congrés impulsar i aprovar una Resolució de compromís 

efectiu per a enfrontar solidàriament l'emergència d'aqueixes expressions d'aspiracions totalitàries 

i de mercantilització radical de les relacions humanes i dels recursos naturals.  

 

La injusta apropiació del Sàhara Occidental i la permanent agressió del Marroc sobre els territoris i 

la legitimitat del Frente Polisario com a lliure i legítim representant polític de la població sahrauí; la 

perpetuació del sotmetiment a l'ocupació militar de Palestina per part de l'Estat d'Israel, amb 

annexions unilaterals a Cisjordània i la sistemàtica violació del dret internacional, amb cícliques 

intervencions bèlꞏliques contra la població; el colp d'estat militar a Myanmar, i el seu 

acarnissament contra els moviments ciutadans, amb especial violència assassina contra el 

sindicalisme; la virulenta arribada al poder de Bolsonaro al Brasil (després de fraudulents 

processos executats per les elits econòmiques, militars i judicials contra el legítim Govern presidit 

per Dilma i l'innegable lideratge democràtic i social de Lula), la seua sàdica destrucció dels sectors 

públics brasilers, retirada dels drets sindicals i gestió assassina de la pandèmia; la 

narcomilitarització de l'Estat de Colòmbia, des d'una Presidència que soste l'assassinat de les 

poblacions indígenes i de líders socials i sindicals i la persecució de les expressions 

democràtiques d'oposició a aqueixes formes de repressió de les llibertats; la recrudescència del 

bloqueig dels EUA a Cuba en els últims anys de la Presidència Trump i especialment durant la 

pandèmia, afectant el desenvolupament del país i la vida directa del poble cubà... 

 

  


