
 

 

II TROBADA INTERNACIONAL DE LÍDERS SINDICALS 

 

 

DECLARACIÓ DE LLEIDA 

 

 

Nosaltres, sindicalistes vinguts de països d’Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa, 

reunits a la ciutat de Lleida en la II Trobada Internacional de Líders Sindicals, 

invitats en el marc del 12è Congrés de la UGT de Catalunya, amb la voluntat 

d’enfortir el sindicalisme com a instrument de defensa i garantia dels drets 

laborals, socials i humans, 

 

DECLAREM 

 

PRIMER- Que el diàleg, la pau, la democràcia real i el respecte als drets 

humans i a les llibertats individuals i col·lectives, constitueixen els instruments 

sobre els quals cal fonamentar el desenvolupament econòmic i social de les 

persones i els pobles. Rebutgem qualsevol forma d’opressió i ens solidaritzem 

amb tots els treballadors i treballadores que pateixen les conseqüències de la 

guerra i la violència. 



 

SEGON- La globalització econòmica pot ser una oportunitat de 

desenvolupament, però el model neoliberal sobre el qual es fonamenta 

comporta un greu increment de les desigualtats. La lliure circulació de capitals 

s’està articulant a partir d’una sèrie d’acords i tractats de lliure comerç que 

ignoren sistemàticament les clàusules de protecció social i ambiental, que no 

compten amb la participació dels moviments socials i dels sindicats i que 

suposa el control dels països hegemònics. 

 

TERCER- Constatem que la globalització neoliberal afecta negativament les 

condicions de vida i treball de milions de persones a tot el món, i aquest fet 

constitueix un dels reptes fonamentals del sindicalisme a nivell internacional i 

regional. El treball, més que mai, defineix les condicions de vida no només de 

les dones i homes en edat activa sinó de les seves famílies, societats i països. 

En conseqüència, ha de convertir-se en el centre d’atenció de les polítiques 

econòmiques i socials dels governs i dels organismes internacionals. 

 

Els sindicats han d’intervenir activament en la lluita contra el tràfic de persones, 

en les polítiques d’integració i en la demanda als poders públics del respecte 

als drets laborals i socials dels treballadors emigrants. 

 



Per tot això, exigim el compliment obligat dels convenis de l’OIT a nivell 

mundial, i l’enfortiment de l’acció sindical comuna internacional. 

 

QUART- Enfront del món unipolar que representa la uniformitat de pensament 

únic i de model social i de convivència, reivindiquem models alternatius de 

desenvolupament econòmic i social. 

 

L’experiència del procés d’unió política i integració econòmica europea suposa 

un avenç com a referent mundial, tot i que hauria d’aprofundir en el seu vessant 

polític i social. 

 

Així mateix, exigim la participació sindical en els processos d’integració regional 

que s’estan duent a terme a diferents parts del món, i que han d’esdevenir 

models alternatius de desenvolupament econòmic i social.  

 

CINQUÈ- Els sindicats, que som portadors dels valors de solidaritat, de la lluita 

per l’equitat social, la democràcia i la dignitat de la persona als nostres països, 

ens unim amb la mateixa vocació internacional, en una globalització que 

reclamem com a nostra. Una globalització de les persones i no només dels 

governs o les grans corporacions empresarials. Ens comprometem a 

intensificar les nostres activitats dins dels diversos processos d’integració 



econòmica i política que vivim, i a treballar globalment. En aquest sentit, ens 

felicitem per la intenció de fusió entre la CIOSL i la CMT. 

 

El sindicalisme internacional no serà un referent si no és capaç de situar al 

centre de la seva activitat sindical l’equitat de gènere i de fer-se portaveu de les 

demandes dels treballadors joves. 

 

 

PER TOT AIXÒ, CONVENÇUTS QUE EL SINDICALISME ÉS LA MILLOR 

EINA PER A GARANTIR ELS DRETS LABORALS, SOCIALS I ECONÒMICS 

DE LES PERSONES, ENS COMPROMETEM A TREBALLAR I A LLUITAR 

CONJUNTAMENT, PERQUÈ CREIEM QUE UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE! 

 

JOSEP MARIA ÀLVAREZ 

UGT de CATALUNYAUGT de CATALUNYAUGT de CATALUNYAUGT de CATALUNYA    

CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA    


