تآسست الشبكة النقابية األممية للتضامن والنضال في مارس/آذار  3102في السان دوني )فرنسا) وهي نتاج سنوات من الحوار والعمل
المشترك بين العديد من منظماتها المؤسِسة.
استطعنا من خالل تبادل األفكار والرغبات والممارسات النقابية الجمع بين المنظمات والتيارات واالتجاهات النقابية في العديد من
البلدان في األمريكيتين وأوروبا وأفريقيا وسيت .بعد ذلك بعامين ،في يونيو/حزيران  ،3102تم عقد اجتماع أممي جديد في كامبيناس
(لبرازيل ) تمكنا أثناءها التأكد من التقدم اإليجابي في بناء شبكتنا ،كما أننا ناقشنا واتخذنا موقفا بشأن قضايا الهجرة والقمع ،واإلدارة الذاتية
وحقوق المرأة.
وقد اتفقت المنظمات التابعة للشبكة النقابية األممية للتضامن والنضال على تحميل النظام الرأسمالي و (أزماته) المسؤولية في جميع
أنحاء العالم ،وأعربت عن إرادتها بالعمل معا لمعارضة الهجمات المعادية للمجتمع ،واكتساب حقوق جديدة وتعزيز العمل النقابي ،والقَ ْ
طع مع
الرأسمالية ،وبالتالي توسيع الشبكة وجعلها أكثر فعالية.
ألننا مقتنعون /مقتنعات بوجوب إيجاد شبكة من العمل النقابي الهجومي ليكون أداة أممية ضرورية ومشتركة ،حيث تستطيع جميع
القوى العمالية االلتقاء ،تلك التي تطالب وتمارس عمل نقابي نضالي ،لمناهضة الرأسمالية ،والتسيير الذاتي ،والديمقراطية ،والبيئية ،والمستقلة
عن أرباب العمل والحكومات ،واألممية المكافحة ضد كل أشكال االضطهاد (التمييز على أساس الجنس والعنصرية ورهاب المثلية وكراهية
األجانب(
لكل هذه األسباب ،يسرنا أن نعلمكم بأننا بصدد التحضير للقاء الثالث للشبكة الذي سيعقد في الفترة من  32إلى  32يناير/كانون الثاني
 3102في مدينة مدريد.
وسوف نبدأ جميعا العمل معا على تنظيمه .لذلك يجب ترتيب مسائل النقل والغذاء والسكن وخصوصا البت في المحتوى.
من أجل معرفة المواضيع التي سنناقشها ،والبحث عن أوجه التشابه والعمل معا ،نقترح عليكم استعادة النصوص التي تم اإلجماع عليها
في لقاء كامبيناس )لإلطالع(HYPERLINK "http://www.laboursolidarity.org "www.laboursolidarity.org :
وبالتالي ،يجب علينا التعمق في التحليل واإلجراءات المفيدة للتعامل مع مسألة الهجرة القسرية.
كما سيتم مناقشة مفهوم التسيير الذاتي والتطبيق العملي له.
يجب علينا أيضا محاولة إيجاد أفضل القنوات للتواصل في حال تواجد القمع وأن نطور األدوات التي تم ّكننا من إسماع صوتنا بوضوح
وبقوة أكبر للحصول على نتائج فعالة في الدفاع عن رفاقنا.
خالل هذا اللقاء ،نقترح تكريس يوم مخصص حصرا ضد التمييز العنصري وسوء المعاملة التي تتعرض لها النساء في جميع أنحاء
العالم في جميع جوانب حياتهن وسندرج المثليين الذين يعانون أيضا من هذه المظالم .وبالمثل ،نريد أن تكون الخبرات والتجارب التي تم بناؤها
أو في طور النمو في العالم محط تقديم.
وسوف نفتح محورا خامسا من النقاش حول االستعمار وآثاره.
سننطلق من هذه النقاط ومن نقاط أخرى يمكنكم اقتراحها ،لتنظيم اللقاء.
أما فيما يتعلق بالقضايا اللوجستية والتحضيرات ،سنرسل لكم قريبا استبيان نطلب منكم استكماله وإعادته لنا في أقرب وقت ممكن ،مما
سيسمح لنا االهتمام بحجز قاعات االجتماع وأماكن اإلقامة الالزمة.
http://www.laboursolidarity.org/Appel-du-Reseau-international-de

