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TIE Global organiza conferência
com a Rede Auto sobre a crise no
setor automobilístico
Entre os dias 9 e 11 de
outubro de 2009 foi realizada
em Oer-Erkenschwick,
Alemanha, uma conferência
sobre a crise mundial no
setor automobilístico e seu
impacto para os trabalhadores. A Rede Auto é um
fórum de trabalhadores e
membros de comissões de
fábricas do setor. Cerca de 50
ativistas da Alemanha, África
do Sul, Canadá, Estados
Unidos e Suécia fizeram uma
avaliação da crise e
desenvolveram novas
perspectivas.

D

iante de uma
supercapacidade global
de produção do setor, a
maioria dos participantes
concorda que a crise resulta em
uma transformação de poder e
na reestruturação global com
perda de emprego, fechamento
de fábricas, mudanças nas
relações de trabalho e mais
pressão sobre os trabalhadores
e sindicatos. Enquanto algumas
empresas sobreviverão e sairão
da crise mais fortes, os
sindicatos sairão enfraquecidos,
caso a única resposta do
movimento sindical seja a
minimização dos impactos sem
perspectiva de solução. Por isso,
os participantes do congresso
são unânimes na posição de
rejeitar uma política de defesa

somente do próprio local de
trabalho em troca de
concessões salariais e
degradação das condições de
trabalho. Ao mesmo tempo
ficou claro que “a crise atual
vai além do setor automobilístico e é também uma crise
do movimento dos trabalhadores e da esquerda”, disse
Sam Gindin, ex-dirigente do
sindicato Canadian Auto
Workers. Por isso, seria necessário fortalecer na política
sindical, a necessidade da
discussão de uma transformação social, baseada na
solidariedade internacional
para além do local de trabalho,
evitando jogar um trabalhador
contra o outro no jogo da
competição.

Estados Unidos: Enfraquecimento dos sindicatos

O

enfraquecimento dos sindicatos está
sendo extremamente visível nos Estados
Unidos, onde fechamentos de fábricas e
demissões em massa foram realizadas sem
uma resistência forte. Frank Hammer, extrabalhador do setor automobilístico americano ,
vê como causa chave para isso a política de
concessões feitas há 30 anos. Durante esse
período as grandes empresas terceirizaram
inúmeras partes, estimularam uma competição
permanente entre as fábricas para reduzir
salários e condições de trabalho. Essa
estratégia resultou na introdução de salários

menores para trabalhadores recém contratados.
“Muitos sindicatos não só aceitoram essa
agravamento, mas buscaram convencer os
trabalhadores de que essas eram medidas certas e
boas”, criticou ele. As conseqüências foram visíveis,
como a queda no número de membros desse
sindicato, anteriormente tão poderoso. Enquanto no
fim dos anos 70, cerca de 470.000 trabalhadores de
General Motors eram sindicalizados, em 2009
quando GM declarou insolvência este número era de
65.000, afirma Gindin. O índice de organização dos
trabalhadores nas empresas fornecedoras caiu de
30% a 10%.

Degradação internacional

N

a Suécia e na África do Sul os
trabalhadores também estão lutando
contra o impacto da maior crise
desse setor na história. Jeffrey Fortuin e
Mbuyisile Lucwaba do sindicato NUMSA
relataram que a empresa alemã Daimler
reagiu aos problemas do mercado com a
parada de produção na fábrica em East
London. Eles fecharam a fábrica durante
semanas. NUMSA tentou negociar que a
perda de salários e redução do tempo fosse
compensada pelo menos parcialmente
como tempo de qualificação. Os sindicatos
conseguiram na negociação com o governo
que o estado pagasse a qualificação
profissional. Lars Henriksson, da Volvo da
Suécia relatou que a indústria

automobilística do seu país foi
extremamente afetada pela crise.
Diferentemente da Saab, empresa
anterior da GM, a Volvo nunca demitiu
por causas econômicas na sua história.
Mas nas últimas semanas, em pouco
tempo, milhares de trabalhadores foram
para a rua. “Existe um sentimento de
choque entre os trabalhadores”, disse
ele. O sindicato pareceu entrar “em
pânico” e aceitaram a redução de salários
em até 20% dentro de um “pacote de
crise”. Entre os trabalhadores existe
“medo” e “incerteza”, mas “infelizmente
também cinismo dos sindicatos”. Também
aqui o organização de organização caiu
10% nos últimos anos.

Alemanha
Até agora a demissão atingiu especialmente
os trabalhadores temporários e
terceirizados. Demissões de trabalhadores
fixos foram adiadas através de medidas
como a compensação financeira paga pelo
governo pela redução da jornada e
incentivos para a compra de novos carros. A
previsão é de que em 2010 vão haver fortes
demissões. Mas infelizmente, na Alemanha
os sindicatos também ficaram na defensiva
por meio de contratos que foram
estabelecidos nos últimos anos para salvar
a fábrica, e incluíram a redução de salários
visando obter, em contrapartida, garantias
de emprego. “A confiança dos associados e
dos trabalhadores nos sindicatos foi

corroída e a confiança na implementação
de alternativas foi diminuindo”, disse Tom
Adler, membro da IG metall e da
comissão de fábrica da Daimler em
Untertuerkheim. Matthias Fritz, líder dos
delegados sindicais da IG Metall dentro
da empresa Mahle: “As últimas tentativas
de mobilização foram tímidas demais e
não foram adequadas à essa situação
dramática. Nas fábricas que estão diante
do fechamento a tentativa de sobreviver
na crise unicamente através da medida de
“trabalho curto” não é suficiente. É
importante que fortalecermos essa idéia
dentro do sindicato e buscarmos outras
estratégias”, disse Fritz.

Novas perspectivas
Os participantes também buscaram
respostas adequadas em vários níveis:
Primeiro, foram discutidas estratégias
sindicais para defender os empregos e
para lutar por melhores condições, não
dentro de uma perspectiva de
fortalecimento da competição, mas como
ofensiva de controle sobre o trabalho,
sobre o emprego, sobre a redução de
horas de trabalho sem a redução de
salários, numa perspectiva sobre o que é
útil para a sociedade. Segundo, a crise
ecológica, que está ligada à crise
econômica, mostra a necessidade de uma
revisão do conceito de transporte
substancialmente diferente do existente.

Para o especialista W. Wolf, isso significa
uma política de promoção e
desenvolvimento do transporte público e
coletivo e também uma mudança no
transporte de cargas ampliando as redes
e nalhas ferroviárias que são menos
poluentes, mais eficientes e geram mais
empregos.Terceiro, é importante fazer as
grandes perguntas: Que tipo de
sociedade nós queremos? O que significa emprego e trabalho que responde às
necessidades da sociedade? Como
construir um movimento para isso? Que
tipo de capacidades são necessárias e
que formas organizativas precisamos?
Como fortalecer a auto-confiança dos

trabalhadores? Os grupos sindicais
querem discutir essas questões mais
fortemente entre os trabalhadores e
suas organizações e desenvolver
estratégias. Para isso, a rede publica
várias revistas para ajudar no
processo de discussão no local de
trabalho sobre as causas da crise e
novas perspectivas. Em 2010 a TIE
Global e a Rede Auto vão organizar
uma grande conferência com
trabalhadores do setor de transporte,
grupos sociais do movimento
ecológico, grupos que trabalham a
questão sobre transporte responsável
e parlamentares.

