Palestinako sindikatuek dei egin diete nazioarteko
erakunde sindikalei presazko eta berehalako
ekintzara
2021eko maiatzaren 22a

Mobilizaziorako deia
Palestinako sindikatuek eta Palestina historikoko langileen erakundeek
dei egiten diete munduko mugimendu sindikalei, askatasunaren eta
justiziaren aldeko borroka palestinarrarekin elkartasunean, berehalako
neurriak har ditzaten.
Israelgo kolono-taldeek eta okupazio-indarrek Gazako, Sheikh Jarrahko,
Lydddeko eta Haifako palestinarren aurkako indarkeria eta garbiketa
etnikoaren kanpainarekin jarraitzen duten bitartean, langile palestinarrek
indarkeria horren zatirik okerrena jasaten dute, eta gu geu gure
askapenerako borrokaren abangoardian aurkitzen gara.
Aste honetan, ekintzaile eta sindikatu palestinarrek greba orokorra egin
dugu Palestina historiko osoan. Palestinarrak nonahi gaudela ere biltzen
gaituen azken urteotako lehen greba da.
Hala ere, gure askapena lortzeko, nazioarteko mugimendu sindikalaren
adiskideen elkartasuna behar dugu. Israelek bere erasoak eta basakeria
areagotzen dituen bitartean, guk inoiz baino gehiago behar dugu
elkartasun hori, eta berehala behar dugu Israelgo gerra-makineriak
sarraskian gehiago iraun ez dezan.
Dei egiten dizuegu gurekin bat egin dezazuen, adieraz dezazuen,
ekintzara pasa zaitezten. Sindikatu garen aldetik, harro gaude
zapalkuntzaren aurkako nazioarteko tradizioaz. Erregimen arrazisten
babesa geldiarazi dezakegu. Munduko mugimendu sindikalak beti izan du
eginkizun giltzarri eta itxaropentsua, giza eskubideekiko duen konpromiso
ausartagatik eta langileek erregimen zapaltzaileen aurka bultzatutako
zigor zehatzak eta berritzaileak onartzeagatik. Nabarmentzekoa da
Hegoafrikako
apartheidarekiko
boikot
sindikala,
elkartasun
eraginkorraren tradizio horren adibide bikaina izanik.
Internazionalismoaren eta elkartasunaren mesedetan, dei egiten
diegu sindikatuei:

- Palestinako herriarekiko elkartasunari buruzko adierazpen publiko
eta esplizituak egiteko, eta Israelen aurkako Boikot, Desinbertsio eta
Zigorrei babesa emateko, nazioarteko zuzenbidearen arabera bere
betebeharrak bete ditzan.
- Erakunde popularrek eta sindikatu palestinarrek deitutako greba
orokorretan parte hartzera deitu, egun horietan protestak eginez.
- Israelek atxilotutako palestinarrei laguntzeko erresistentzia-kutxei
laguntzea, eta etorkizuneko grebei laguntzeko funtsekin laguntzeko
konpromisoa hartzea.
- Berehalako neurri zehatzak hartzera gonbidatu, sindikatu beraiek
Israelgo zapalkuntza babestu eta mantentzearen konplize izan ez
daitezen; adibidez, Israelgo okupazioaren konplize diren enpresen
pentsio-funtsetatik askatuz, langileak animatuz produktu Israeldarrak
manipulatzeari uko egitera eta/edo Israelgo armak eraikitzeari uko
egiten dioten kideei lagunduz.
Palestinako Emakumeen Batasun Orokorra
Lanbide Elkarteen Federazioa, hauek barne:
Palestinako Hortzetako Elkartea
Palestinako Abokatuen Elkartea
Palestinako Medikuen Elkartea
Palestinako Botikarien Sindikatua
Nekazaritza Ingeniarien Elkartea
Osasun Zerbitzuetako Langileen Batasun Orokorra
Nekazaritzako eta Elikagaien Industriako Langileen Batasun Orokorra
Zerbitzuetako Langileen eta Enpresa Pribatuen Batasun Orokorra
Eraikuntzako Langileen Batasun Orokorra
Ehungintzako eta Jantzigintzako Langileen Batasun Orokorra
Herri Erakunde eta Erakunde Zibiletako Langileen Sindikatua
Albaitarien Elkartea
Palestinako Sindikatuen Federazio Berria
Sindikatu Independenteen Federazio Nagusia

