Segon Seminari Sindical - Justícia per a Palestina!
Acabem amb la complicitat europea envers les violacions per part d’Israel dels drets dels treballadors i treballadores palestins
BARCELONA - Aula Magna Universitat de Barcelona, 18 i 19 de maig de 2018
Registreu-vos a: http://bit.ly/2H5hNQi
Preu inscripció: 50 EUROS
LLENGÜES DE TREBALL: EN, FR, ES, CA
PROGRAMA:
DIVENDRES – 18 DE MAIG DE 2018
9:00 – 10:00

Acreditacions

10:00 – 10:30

Benvinguda i presentació per representants de la Iniciativa Europea de Sindicats per a la Justícia a Palestina

10:30 - 12:00

Sessió plenària 1: Complicitat europea envers les violacions per part d’Israel dels drets dels treballadors i treballadores
palestins: presentació de l’estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Birzeit i panel de discussió amb analistes i experts
legals: estudi de casos, l’Acord d’Associació UE-Israel i recomanacions per al desenvolupament de campanyes

12:00 - 12:30

Pausa cafè

12:30 - 14:00

Taller – La complicitat europea i el desenvolupament de campanyes pels drets dels treballadors i treballadores palestins. El
vincle entre la complicitat europea i la violació per part d’Israel dels drets dels treballadors i treballadores palestins i el treball
decent. De quina manera els sindicats europeus i els moviments de justícia social poden desenvolupar formes en què el moviment
laboral pugui abordar eficaçment la complicitat europea i unir-se a la lluita pel treball decent palestí.

14:00 - 16:00

Dinar

16:00 - 18:00

Sessió plenària 2: Complicitat corporativa: La complicitat de les empreses en les violacions per part d’Israel dels drets dels
palestins i palestines i el paper que el moviment dels sindicats europeus podem desenvolupar per tal de fer que aquestes empreses
rendeixin comptes, base de dades de les Nacions Unides d’empreses còmplices.

DISSABTE – 19 DE MAIG
09:30 – 11:30

Tallers simultanis (primera sessió): Solidaritat en acció
Solidaritat sindical: dissenyar una estratègia de campanya,

Complicitat corporativa europea: exemples de

exemples de campanyes d’èxit i accions pràctiques,

complicitat corporativa amb les violacions dels drets

delegacions a Palestina

palestins d'Israel (G4S, HP, etc), exemples de la
militarització permanent de la UE amb la tecnologia
israeliana, el paper de Frontex, PESCO i els
programes europeus de recerca per alimentar a les
companyies militars israelianes.

11:30 – 12:00

Pausa cafè

12:00 - 14:00

Tallers simultanis (segona sessió): Solidaritat en acció
Solidaritat sindical: dissenyar una estratègia de campanya,

Complicitat corporativa europea: exemples de

exemples de campanyes d’èxit i accions pràctiques,

complicitat corporativa amb les violacions dels drets

delegacions a Palestina

palestins d'Israel (G4S, HP, etc), exemples de la

militarització permanent de la UE amb la tecnologia
israeliana, el paper de Frontex, PESCO i els
programes europeus de recerca per alimentar a les
companyies militars israelianes.
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00

Dinar
Cloenda:
Part 1) Debat dels mecanismes de formalització de la Iniciativa Sindical Europea per a Palestina i les seves prioritats
Part 2) Conclusions dels tallers, pla d’acció de campanya i observacions finals

18:00:00

Acció collectiva/ acte públic al centre de Barcelona

