Global
Ano 1 - Edição Nº 1 - Julho/2009

Tie Global realiza
7ª Conferência Internacional
Entre os dias 24 e 27 de julho foi realizada em Wiesbaden, Alemanha, a 7ª
Conferência Internacional da TIE Global. O encontro contou com a
participação de representantes de diversos países e organizações,
membros da TIE Global. Na conferência foram apresentados e discutidos
os diversos projetos desenvolvidos em países como África do Sul , EUA,
Bangladesh, Sri Lanka, Senegal, França, Alemanha, Turquia,
Moçambique, México, Nigéria e Brasil. Durante o encontro os
participantes também discutiram as transformações nas relações de
poder no mundo, tanto do ponto de vista político, como econômico,
causadas pela atual crise mundial. O debate centrou-se na análise dos
impactos que a crise causará ao movimento dos trabalhadores e aos
trabalhos desenvolvidos atualmente pela TIE.

Uma crise, várias faces

N

o debate realizado durante a
conferência ficou claro que há uma
crise mundial com consequências
diferentes em cada país. Vivenciamos hoje
uma crise de valorização do capital e não
apenas uma crise financeira. Em nível
mundial há uma superprodução de bens em
relação à capacidade de consumo. O setor
automobilístico é uma referência da crise.
Segundos vários especialistas temos entre
20% e 30% de superprodução de
automóveis no mundo. Há anos percebemos
um processo de concentração de capital
nesse setor. Há alguns anos havia mais de
20 empresas automobilísticas no mundo e
agora estão resumidas a 15 com tendência
a mais reduções. “A crise tem impactos
sérios e a indústria aproveita a crise para
fazer reestruturações em todos os níveis. As
condições de trabalho estão sendo atacadas
e as empresas agora usam a crise para
mudar as condições e as relações de
trabalho. A crise vai gerar transformações
nas relações de poder em nível econômico,
político e cultural e também haverá maior
exploração de recursos naturais“, afirmou

Heiner Koehnen, membro da TIE Global
Alemanha. Um outro enfoque do debate
foi a mudança na posição e nas relações
de poder entre os países, com destaque
para nações como China, Índia e Brasil
que passam a desempenhar um
importante papel na economia mundial.
“As relações de poder estão mudando no
norte e no sul do planeta. No momento a
maioria dos governos do norte pagam
pacotes de resgate para que a economia
continue funcionando. Porém, são os
trabalhadores que estão pagando a conta.
Podemos dizer que aqui na Europa esta
crise pode porem cheque o estado de bem
estar social. Isso terá impacto sobre os
sindicatos e outros movimentos sociais.
Essas mudanças afetam cada país de
forma diferente. Mas o importante é
perceber que não devemos ver a crise sob
a perspectiva do medo, mas como um
novo desafio. Por isso, devemos construir
nossa luta e estimular a mobilização e a
organização dos trabalhadores ao redor
do mundo” disse Marsha Niemeijer,
membro da TIE Global EUA.

Ações da Tie Global

Bangladesh

E

em Bangladesh há 4500 fábricas de
vestuário com 2,5 milhões de
trabalhadores. O setor têxtil é
responsável por 76% da exportação do país.
Em 2008 o país estava em estado de
emergência e devido a isso as atividades
sindicais foram restringidas. Essas restrições
foram impostas pelo governo. Ainda assim
foram realizadas muitas atividades em
Bangladesh através do desenvolvimento de
programas de formação com trabalhadores
para formar novas lideranças, especialmente
mulheres. Foram realizados oito seminários
dentro da zona de exportação e dentro das
fábricas sobre discriminação salarial e
condições de trabalho. Além disso, a TIE
Global junto com National Garment Workers
Federation , sindicato nacional dos
trabalhadores no setor, organizou um
programa de intercâmbio e formação contínua
e mais de 900 trabalhadores participaram
desses programas de formação sobre
condições de trabalho, sindicalização e sobre
como manter o sindicato dentro da fábrica.
Através da TIE Global foi possível organizar
apoio à nossa luta local através do projeto
ExChains. “Numa das fábricas de nossa base
houve uma greve por aumento salarial, mas a

greve foi
considerada ilegal e
a empresa fechou a
planta sem pagar
nada aos
trabalhadores.
Desenvolvemos uma
campanha internacional
forte através da TIE Global
e da Campanha Clean
Clothes e a empresa teve de
indenizar todos os
trabalhadores. No caso da
METRO a direção melhorou a
condições de trabalho dentro
da fábrica e também pagaram
uma indenização aos
trabalhadores que perderam seu
trabalho, mas a METRO retirou seus pedidos
à planta de Bangladesh. A situação para nós
ficou difícil pois tanto a direção quanto os
trabalhadores acusaram o sindicato de
perder seus trabalhos e o volume de pedidos.
A nossa articulação através da TIE Global e
da Campanha Clean Clothes fez com que a
METRO voltasse atrás e continuasse a fazer
pedidos de produção. Esse tipo de

solidariedade através do envolvimento dos
trabalhadores é um exemplo que
deveríamos duplicar. Nós podemos apoiar
as pessoas que trabalham nessas grandes
empresas multinacionais através de ações
mútuas”, conta Amirul Haque Amin,
presidente do sindicato National Garment
Workers Federation.

Sri Lanka

A

partir de 1977 o Sri Lanka introduziu a
política de livre comércio e criou as
zonas francas para atrair investimento
de todo o mundo. Uma das condições para
atrair novas indústrias e investidores era a
não existência de sindicatos. No Sri Lanka,
85% dos trabalhadores do setor têxtil são
mulheres e a maioria vem da periferia e vive
em cidades dormitórios. As condições de
trabalho são ruins e os trabalhadores
recebem apenas 43 Euros mensais. O
trabalho desenvolvido pela TIE Global nessa
região, desde a década de 80, visa
desenvolver sindicatos independentes nas
zonas francas, sobretudo para trabalhadores
do setor têxtil e tem alcançado avanços. No
Sri Lanka foram criados alguns sindicatos
livres que fazem, inclusive, acordos coletivos.
“No setor têxtil há provedores de todas as
marcas e nossas atividades têm a ver com a

luta internacional, mas o governo de nosso
país é muito crítico a atividades
internacionais por causa da guerra civil que
havia em nosso país. Outro problema é a
crise. Os empregadores tentam reformar a lei
trabalhista e usam a crise como desculpa.
Conseguimos convencer os outros sindicatos
desses setores a lutar contra a redução dos
direitos trabalhistas. Fizemos uma forte
campanha contra a mudança na lei e os
patrões tiveram de retirar sua proposta. Mas
aproveitamos a oportunidade para pressionar
pela criação de uma rede contra o
desemprego em nosso país. Há muitas
fábricas fechando e muitas demissões e
queremos aproveitamos esse momento para
pedir subsídios aos trabalhadores demitidos.
Porém não trabalhamos somente pelos
direitos sindicais. O governo está suprimindo
a liberdade de expressão em nosso país. Os

jornalistas mais independentes têm que
abandonar o país. Há pressão sobre os
meios livres de comunicação. Estamos
criando uma plataforma para a liberdade,
reunindo partidos políticos, sindicatos e
ONG´s para pressionar. A solidariedade
internacional tem que nos ajudar porque se
perdemos essa luta perdemos tudo que
fizemos até agora. Lutamos e colaboramos
com organizações civis e queremos
organizar os sindicatos também ao norte.
Se não tivermos posição clara frente ao
racismo não alcançamos os direitos dos
trabalhadores. Queremos lutar pelos
direitos das minorias. Estamos começando
com isso e espero que tenhamos cada vez
mais apoio internacional”, declara Anton
Marcus, Secretário Geral do Free Trade
Zone & General Services Employees
Union, Sri Lanka.

Ações da Tie Global

N

a região norte do México, fronteira com
EUA, os trabalhadores convivem com
condições desumanas de trabalho,
baixos salários e discriminação. A região é a
preferida pelas multinacionais em função das
vantagens fiscais oferecidas pelo governo. As
empresas ainda podem contar com
cumplicidade da maioria dos sindicatos,
chamados de “amarelos” pelos trabalhadores.
As primeiras empresas a chegarem no México
eram do setor têxtil e empregaram em sua
maioria a mão-de-obra feminina. Ao chegarem
as empresas passaram a exigir a contratação
de trabalhadoras jovens, entre 18 e 25 anos,
que recebiam cerca de 100 dólares mensais e
exigiam uma jornada de 48 horas semanais.
Atualmente os trabalhadores são pressionados
a trabalhar de 12 a 18 horas diárias. Com
metas de produção cada vez mais altas, não
demorou a aumentar o numero de
trabalhadores afetados por doenças
decorrentes do trabalho. Diante da falta de
ação sindical real, os trabalhadores se
organizam em centros de trabalhadores. O
trabalho da Tie Global é desenvolvido em
conjunto com o Sedepac (Servicio, Desarrollo y
Paz). Através da Tie Global foram realizados
intercâmbios de experiências entre
trabalhadores do setor têxtil, reunindo
representantes de Bangladesh, Sri Lanka e
Alemanha através do projeto ExChains. No
México também foi criada a Rede VidaViva
México para realizar, através do intercâmbio
com o Brasil, a construção de ações dos
trabalhadores para uma efetiva intervenção
nos locais de trabalho em defesa da saúde e
da vida. Foram realizados diversos seminários

México e EUA

em Fronteira, Saltillo e Cidade do
México reunindo trabalhadores de
diversas regiões (Coahuila,Yucatan,
Oaxaca, Puebla, Quretaro,
Aguascalientes, Torreón, Fco.Imadero,
Chihuahua, Reynosa, Tijuana e México
D.F). O trabalho do Sedepac junto com
a TIE Global EUA no México resultou
em algumas vitórias para os
trabalhadores: suspensão da demissão
de mulheres grávidas, fim dos testes de
gravidez para contratações,
reconhecimento da relação da relação
entre o adoecimento e o trabalho por
parte das empresas e órgãos de
seguridade governamentais e o
reconhecimento direitos dos
trabalhadores por parte de algumas
empresas que fecharam suas unidades
na região. “É fundamental que a luta
dos trabalhadores seja cada vez mais
internacional. As empresas chegam
num país, tiram tudo que podem e vão
embora com o lucro deixando para os
trabalhadores um rastro de miséria e
adoecimento. Por isso, o trabalho da TIE
Global é fundamental para construir a nossa
resistência como trabalhadores em qualquer
lugar do mundo, pois é isso que somos”,
afirma Ana Caldeira, membro do Sedepac e
da TIE Global. Há duas décadas a TIE
Global coopera com ativistas, sindicatos e
várias iniciativas na região da América do
Norte. Nos Estados Unidos apóia redes de
movimento de trabalhadores de base ligadas
à Labor Notes e apóia as lutas de
trabalhadores na região sul com o Black

Workers for Justice sobre o direito de
organização. No Sul dos Estados Unidos
as empresas negam regularmente os
direitos dos trabalhadores em se
organizar.Também é vedado o direito de
firmar contratos coletivos com
trabalhadores do setor público. Junto
com os Black Workers for Justice a TIE
Global desenvolve esforços para
aumentar a sindicalização nessa região e
a criação de alianças entre trabalhadores
negros e latinos. A TIE Global também
atua no desenvolvimento de lideranças e
cooperação com organizações de
trabalhadores imigrantes.

França e Senegal

N

a França, a Criação do sindicato SUD
(Solidariedade, Unidade, Democracia)
foi resultado da resistência dos
trabalhadores. Em 95 quando o governo da
França ameaçou mudar as leis trabalhistas
recebeu o apoio do Secretário Geral da
Confederação Democrática dos trabalhadores
Franceses (CFDT). Isso bastou para sua
destituição e para que os trabalhadores
convocassem um congresso visando eleger
um novo secretário geral. Como o secretário
rejeitou o congresso, os trabalhadores se
retiraram da CFDT. Nascia entre outros o
SUD Ferroviário e dentro dele um comitê
internacional que, junto com a TIE Global,
desenvolveu um projeto conjunto com os
trabalhadores na África do Oeste. A partir daí
foi criado a TIE Global África. O trabalho foi
iniciado em Senegal e todo o esforço está

sendo empreendido para fortalecer os
trabalhadores ferroviários em Mali,
Burquina Faso, Congo e Marrocos no
Projeto TIE-Rede Ferroviária. “Nossa
maior luta nesse caso é contra a
privatização das linhas ferroviárias, que
em algumas situações chegam a isolar
uma população inteira que depende
unicamente desse transporte. Nesse
caso, o projeto envolve também a
sociedade, mobilizando comerciantes e
líderes da população. A TIE África
também criou uma rede de mulheres
sindicalistas que são membros das quatro
confederações sindicais em Senegal. A
sociedade senegalesa é extremamente
patriarcal e precisamos lutar para mudar
este quadro”, afirma Mamadou Ly”,
membro da TIE Global África.

Ações da Tie Global

Brasil

Alemanha

Brasil, Alemanha, Moçambique e México
desenvolvem simultaneamente o Projeto
VidaViva. O objetivo do projeto é fortalecer a
ação sindical para uma intervenção efetiva nos
locais de trabalho. O foco do projeto é o
fortalecimento da Organização dos
Trabalhadores nos locais de trabalho. O
VidaViva é implementado pelos próprios
sindicatos através dos monitores que são
capacitados com os recursos formativos
elaborados durante o desenvolvimento do
projeto. No Brasil 130 sindicatos fazem parte do
Projeto VidaViva e cerca de 300 monitores
foram capacitados com os recursos formativos
do projeto. O projeto está sendo implementado
em Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro,
Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Pernambuco e Bahia. O projeto visa provocar
uma nova abordagem sobre a saúde,

relacionando-a à vida e
ao Trabalho. A TIE Global
também desenvolve no Brasil
intercâmbios entre trabalhadores do
mesmo setor ou cadeia produtiva, como é
o caso da rede de trabalhadores da
Daimler, um projeto que visa fortalecer a
ação sindical frente às multinacionais.
Recentemente um novo trabalho está sendo
realizado através do Projeto VidaViva, com as
empresas da Rede Akzo Nobel, em parceria
com a Confederação Nacional dos
Químicos(CNQ). O Projeto VidaViva também
integra o programa de formação da
Confederação Nacional dos Metalúrgicos
(CNM) voltado para a capacitação de novos
educadores com os recursos formativos do
projeto para implementação nos locais de
trabalho.

l
u
e
S
u
o
q
i
d
b
m
a
ç
o
África
M
a
i
r
é
g
i
N

N

a Nigéria, a TIE Global coopera com o Nigerian Labor
Congress, a confederação nacional de sindicatos.
Apoiamos várias escolas da NLC para desenvolver novas
estratégias de organização dos trabalhadores incluindo nesse
trabalho também sindicatos de Ghana e África do Sul. A partir de
2008 as atividades da Rede VidaViva também estão sendo
desenvolvidas no país. Atualmente a TIE Global capacita
monitores para atuarem nos local de trabalho. Desde os anos 90
a Tie Global promove o desenvolvimento de atividades de
sindicatos e sindicalistas da região Sul da África ou com
sindicatos e trabalhadores de uma mesma multinacional em
outros países como Europa. A partir de 2007 atividades do
Projeto VidaViva estão sendo realizadas em várias empresas
multinacionais da África do Sul. A TIE Global desenvolve seus
trabalhos em Moçambique através da rede VidaViva do Brasil.
Hoje todas as federações (OTM, CONSILMO) e sindicatos
independentes (SNJ, SNP) participam no Projeto VidaViva
Moçambique. Desde 2005 cerca de 70 ativistas locais foram
capacitados com os recursos do projeto e desenvolveram a
pesquisa participativa em vários locais de trabalho. O projeto está
sendo implementado na região de Maputo e na região Centro nas
províncias Tete, Manica, Sofala e Zambézia. “Desenvolver um
trabalho integrado entre os países da África é fundamental para
construir uma rede de ação e solidariedade internacional”, afirma
Bobie Marie, membro da TIE Global África.

A TIE Global Alemanha também
desenvolve o Projeto VidaViva com vários
países europeus. A primeira experiência
está sendo desenvolvida na Rede de
trabalhadores da Freudenberg. Participam
do projeto comissões de fábrica da França,
Inglaterra, Holanda, Itália, Espanha, Áustria
e Alemanha. Os grupos estão
desenvolvendo a Pesquisa Participativa
(Mapping) nos locais de trabalho e após a
implementação do Mapping realizam um
Benchmark alternativo sobre condições de
trabalho para uma efetiva negociação por
mudanças nos locais de trabalho para
preservar a saúde dos trabalhadores. O
mesmo processo está sendo realizado
entre as comissões de fábrica da Daimler
na Alemanha e no Brasil. Desde a década
de 80 a TIE Global atua na Alemanha em
vários níveis:
! Produção de publicações e
pesquisas sobre movimentos
sociais, reestruturação produtiva e
lutas dos sindicatos e
trabalhadores
! Formação para trabalhadores de
base e membros de comissões de
fábricas
! Desenvolvimento de novas
estratégias de organização dos
trabalhadores
! Apoio nacional, europeu e global às
redes de trabalhadores por
empresa como no setores automobilístico, comércio, químico ou
no setor público da França,
Alemanha e África do Oeste.
A TIE Global Alemanha também desenvolve o projeto ExChains, facilitando a
solidariedade entre trabalhadores da
cadeia produtiva do setor têxtil desde o
comércio até os fornecedores. O projeto
envolve ativistas da Alemanha, da Turquia
e da Ásia que organizam campanhas internacionais sobre o direito de organizar..
Atualmente TIE Global Alemanha
desenvolve um projeto de intercâmbio com
ativistas da China.

