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18. BTI:s fond för politisk aktion och kampanjer i Latinamerika
Framlagd Av: UOCRA (Argentina) och brasilianska unionerna CONTICOM
CUT, FSCM CUT, STICC POA, SINTRACOM Curitiba, SINTRACONST Espirito
Santo, FETRACONMAG, SINTEPAV CE, SINTRAICCM, SINTRACOM Bauru och
SINTRAMOG
Den ”rosa vågen” med vänsterorienterade regeringar som tog makten i Latinamerika under
90-talet och även på 2000-talet gav mycket välbehövligt hopp och inspiration till arbetstagare
och deras organisationer runtom i världen. Efter årtionden av organiserande, kamp mot
och utmanande av den underliggande logiken i nyliberalismen, verkade det som om det
faktiskt var möjligt att hitta verkliga alternativ till denna hegemoniska modell av kapitalismen.
Progressiva regeringar på hela kontinenten tog makten baserat på allmänhetens missnöje
med konsekvenserna av nyliberal politik, inklusive privatiseringar som förvärrade redan
befintlig arbetslöshet.
De grundläggande, faktiska vinsterna för fattiga och arbetarklassen i många latinamerikanska
länder var anmärkningsvärda. Miljoner drog nytta av progressiva sociala program och fick
tillgång till bostad, anställning, inkomststöd, sjukvård och utbildning på alla nivåer för första
gången. Mindre barnarbete, informellt arbete och en minskad klyfta mellan rika och fattiga
var betydelsefulla händelser.
Vänsterorienterade myndigheter fick tillfälligt stöd från traditionella makthavare inklusive
innehavare av ekonomiskt kapital. Denna sköra acceptans var till sin natur instabil och
utmanades ständigt. På senare tid har progressiva regeringar systematiskt avsatts från
makten med alla tillgängliga medel: både demokratiska medel och metoder med tvivelaktig
rättslig legitimitet, vilket är fallet i Paraguay, Honduras och Brasilien. De politiska partierna har
återgått till eliten och detta har resulterat i snabba, aggressiva och direkta attacker på fattiga
och arbetarklassen. Dessa mönster omfattar hela kontinenten: arbetsmarknadsreformer
som minskar arbetstagarnas rättigheter och försvagar fackförbunden, ökar hindren för att få
åtkomst till sociala trygghetssystem inklusive en värdig pension. Dessa ”reformer” införs utan
förhandling. Trepartssamtal och förhandlingar i god tro övergavs.
Konservativa regeringar nedvärderar regionala integrationsprocesser och ekonomiska
stimulansstrategier. Investeringar i infrastrukturprojekt dras ner eller stoppas, vilket innebär
en dramatisk försämring av arbetslösheten inom områden för byggnad, byggmaterial, träoch skogsprodukter.
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MED TANKE PÅ ATT en kontinentomfattande ekonomisk kris har lett till en omedelbar och
omfattande ökning av arbetslösheten, både den formella och den informella.
MED TANKE PÅ ATT regeringar runtom på kontinenten bemöter ekonomisk kris med samma
regressiva attacker på arbetstagares och fackföreningars rättigheter inklusive uppsägningar
och en ökning av våldet mot fackföreningsmedlemmar och aktivister inom sociala rörelser.
MED TANKE PÅ ATT medlemmar i BTI:s medlemsorganisationer drabbas av konsekvenserna
i form av arbetslöshet på grund av pågående korruptionsskandaler och undersökningar som
har fått enorma infrastrukturprojekt att stanna av.
MED TANKE PÅ ATT BTI:s medlemsorganisationer befinner sig i frontlinjen av motståndet
mot åtstramningar genom att leda massmobiliseringar och protester i Chile, Dominikanska
republiken, Costa Rica, Colombia och Peru samt nationella generalstrejker i Argentina och
Brasilien.
MED ERKÄNNANDE AV BTI:s globala ledarskap inom utveckling och samordning av
innovativa fackförbundsstrategier.
DÄRFÖR BESLUTAS ATT BTI:s medlemsförbund i Latinamerika och Karibien ska stödjas i
skapandet av en aktionsfond för en regional kampanj för att återuppta avstannade byggprojekt
och ansöka om nya investeringar inom området för infrastruktur och bostäder.
Denna regionala kampanj ska:
• som en förutsättning kräva att alla befintliga och framtida byggprojekt ska genomföras
baserat på principerna om anständigt arbete och transparens,
• fokusera på att stärka lokala fackförbund och deras organiseringsarbete,
• fokusera på utveckling av unga ledare och kvinnliga ledare,
• fokusera på utveckling av yrkesbanor för
professionella tjänster, inklusive ingenjörer.
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