
 
III Encontro da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e de Lutas. 

Madrid, 25-28 de janeiro de 2018 
 
Após a nota de Convocatória anterior, seguimos agora preparando o III Encontro da Rede para os dias 
25 a 28 de janeiro de 2018, em Madrid. 
 
Porque estamos convencidos que deve existir uma rede de sindicalismo ofensivo que seja uma 
ferramenta comum internacional, onde é necessário que estejam todas as forças sindicais que 
reivindicam e praticam um sindicalismo de lutas, anti-capitalista, auto-gestionário, democrático, 
ecologista, independente dos patrões e governos, internacionalista e que luta contra todas as formas de 
opressão (sexismo, racismo, homofobia, xenofobia).  
 
Construíremos esse 3º Congresso entre todos e todas e serão nossas as decisões que tomaremos. Mas 
para chegar nelas, antes, vamos precisar definir temas como viagens, comidas, alojamento e, mais 

importante, calendário e método dos debates. 
 

TEMAS 

 
Em relação à esse último, para saber sobre o que debateremos e buscaremos pontos de convergência e 
trabalho comum, propomos retomar os temas e textos consensuados em Campinas em 2015: 
 

1.- auto-gestão: 
 www.laboursolidarity.org/Por-un-servicio-publico-construido 
 www.laboursolidarity.org/Los-capitalistas-nos-cuestan-caro-135 

2.- mulher:  
 www.laboursolidarity.org/La-igualdad-entre-mujeres-y 
 www.laboursolidarity.org/Por-el-derecho-de-las-mujeres-al 
 www.laboursolidarity.org/La-crisis-economica-capitalista 

3.- imigração: 
 www.laboursolidarity.org/Las-migraciones-el-empleo-y-el 

4.- repressão: 
 www.laboursolidarity.org/No-a-la-criminalizacion-de-las 
 
Sobre esses quatro grandes Temas precisamos enviar textos para o debate. E abrimos um quinto Tema 
sobre 

5.- colonialismo e suas consequências. Onde podem ser incluídos os “sem teto”, os “quilombolas”, os 
movimentos de negros ou afro-descendentes,... 

 

CALENDÁRIO 
 

Apresentação dos primeiros textos escritos: até 8 de outubro (incluído). 
Abre-se então um período de debate em cada uma de nossas organizações.  
Apresentação de opiniões, comentários, perguntas, diferenças, apoio ou rechaço totais...SEM textos 

novos... surgidos de nossos debates internos sobre os textos apresentados em outubro. Repetimos: SEM 

novos textos. Até 3 de dezembro (incluído). 
 

FORMATAÇÃO DOS TEXTOS E IDIOMA 
 
Os textos para outubro serão aceitos em Libre Office, Open Office ou Word e solicitamos que 
contenham o mínimo possível de tabelas ou formatações estranhas (subscritos, hiperlinks, notas de 
rodapé,…). Recomendamos letra tipo Arial, tamanho 11. Recomenda-se não passar de 2 páginas para 
que possam ser lidos e, mais importante, traduzidos. Solicita-se que cada organização envie para a 
comunicação, pelo menos, em 2 desses 4 idiomas: francês, inglês, castelhano, português. Pedimos para 
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aqueles que não podem enviar em mais do que sua língua original que tentem antecipar a data de 
entrega para que a equipe de tradução possa fazer a tarefa. 
Gostaríamos também de incluir a língua árabe entre as utilizadas, mas não conseguimos garantir e, por 

isso, não oferecemos ela. Se alguma organização tiver capacidade para garantir isso, ficaríamos 
contentes. 
 

AS SESSÕES DE DEBATE 
 
Nas reuniões sobre os temas, os debates deverão ser feitos sobre o que tenha sido escrito em outubro e 
sobre os esclarecimentos de dezembro. É necessário ser muito rigoroso nisso para que ocupem o tempo 
correspondido, nem a mais e nem a menos, permitindo que se chegue a propostas de textos de consenso 
sobre os assuntos já conhecidos. Com as conclusões, os documentos serão passados ao Plenário 
(reunião de todas as organizações) para sua avaliação e, se for apropriado, aceitação provisória ou 
definitiva. 
 

SESSÕES 
 

Começaremos na quinta-feira às 13 horas e acabaremos domingo ao meio-dia. 
Mais para a frente passaremos as propostas mais concretas de horário para cada sessão de trabalho. 
 

 

CUSTOS 
 
É o desejo de nós que organizamos o encontro que a participação seja o mais ampla e plural possível. E 
sabemos do esforço pessoal que representará para todos o deslocamento e, somado a isso, o esforço 
econômico para muitas organizações. 
 
O uso das salas de reuniões, da tradução, de dormir 3 noites e da comida para 4 dias saem 170€ por 
pessoa. Não consideramos correto que um grupo de sindicatos seja quem assuma a totalidade dos 
custos para que não haja custo para o resto. Também não vemos como positivo que esses encontros 
sejam subsidiados por organizações de estado algum. Cada um deve assumir seus próprios gastos e 
esforços. 

 
Mas nós da CSP-Conlutas, Solidaires e CGT consideramos que é pertinente prever aportes especiais 
que possam cobrir os gastos que, realmente, sejam impossíveis para alguma organização e não achamos 
apropriado que por causa disso não possam participar. 
 
Por isso nossas organizações criaram um pequeno fundo comum e colocamos para as demais 
organizações, especialmente para as europeias, que partem de um menor custo de viagem, que 
assumam, além dos 170€, mais 100€ por pessoa para poder aumentar esse fundo comum solidário. 
Pedimos que, desde já, nos indiquem quais organizações podem assumir os próprios gastos e aportar 
para o fundo e quais vão precisar de apoio econômico. 

 

PARTICIPANTES 
 
Para poder planejar devidamente todo o tema da recepção das pessoas e seus deslocamentos, mais para 
frente passaremos um questionário para ser preenchido. Com certeza nem todos já saberão se virá uma 
pessoa, 3 ou 5, mas, pelo menos, poderão indicar, sem que seja um compromisso, porque nossa 
previsão está entre 250-300 pessoas participantes e, se mudamos muito, a organização pode ser mais 
complicada. 
 

COMUNICAÇÃO 
 
Criamos uma e-mail especial para tudo relacionado ao Encontro:  3encuentroRSISL@cgt.org.es 
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