IVº Encontro da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas
Local: Dijon (França) de 4 a 7 de junho de 2020
Quando: começa às 15h do dia 4 (quinta-feira), e termina as 12h do dia 7 (domingo).
Para começar os trabalhos pontualmente, pedimos que você organize a viagem para
estar no local da encontro por volta das 13h.
Onde: Ethic Etape Centro Internacional de Rencontres de Séjour 1, avenida
Champollion, 2100 – Dijon – França ( http://www.ethic-etapes.fr/lesdestinations/dijon_centre_de_rencontres_internationales_et_de_sejour.77.23.html )
Custos:
O custo total para todos os dias do encontro é de €170 por pessoa e além da
hospedagem inclui: jantar no dia 4 (quinta-feira), café da manhã, almoço, café da
tarde e jantar no dia 5 e 6 (sexta-feira e sábado), café da manhã e almoço no
domingo, 7 de junho.
Fundo Solidario:
É o desejo daqueles que organizam o Encontro que a assistência seja tão extensa e
plural quanto possível. E sabemos do esforço das organizações, tanto para o
deslocamento com para muitas organizações, o esforço econômico.
Acreditamos que não é correto que um grupo de sindicatos sejam os únicos a assumir
todos os custos para que assim não represente custos para o resto. Também não
vemos como positivo que esses encontros sejam financiados pelo Estado. Todos
devem arcar com suas próprias despesas e esforços. Porém a CSP-Conlutas, a
Solidaires e a CGT consideram pertinente prever umas contribuições especiais para
aquelas organizações que por ventura não tenham condições suficientes e que
acreditamos que não deva ser um impeditivo a participação do encontro.
É por isso que as três organizações citadas acima, criaram um pequeno fundo
comum e propomos ao resto das organizações, especialmente as europeias, que

partem de um custo de viagem mais baixo, que considerem as suas despesas para
cada pessoa de sua delegação com €170 mais uma contribuição que considerem
conveniente (com um mínimo de €100) para ajudar com este fundo comum de
solidariedade.
Pedimos que, desde já, nos digam quais organizações podem ajudar com essa
contribuição ao fundo solidario e quais precisarão de apoio financeiro. Assim ajudará
a organização a saber quanto de fundo podemos contar e quantas pessoas
precisarão, asssim saberemos o quanto antes a melhor forma de distribuí-lo.
Inscrição: a partir de 1 de setembro, quando enviaremos um link com formulário para
preencher com todos os dados necessários.
Pauta: Estamos sugerindo que as organizações da Rede enviem até o dia 25 de
agosto propostas de tópicos que considerem relevantes para serem debatidas em
nossa reunião. Assim, procuraremos organizar o padrão e os tempos devidos.
Debate e contribuições: As organizações da Rede têm até o dia 1º de dezembro de
2019 para enviar ao email - syndicalisme-inter@solidaires.org os textos de
contribuição para os debates do nosso encontro, tais como: conjuntura internacional,
ecologia, mulheres, privatizações, repressão, autogestão, etc. IMPORTANTE:
pedimos que as organizações enviem textos traduzidos em pelo menos dois idiomas,
preferencialmente em inglês ou espanhol.
Em 1º de fevereiro de 2020 todos os textos traduzidos (para espanhol e inglês) serão
enviados para a lista de email syndicalisme-inter@solidaires.org para que as
organizações da RSISL possam sugerir emendas e ou alterações desejadas.

Nosso IVº encontro será a oportunidade de fortalecer a RSISL através de reuniões
setoriais e da reflexão coletiva sobre as questões que as organizações da Rede
consideram prioritárias.

