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Apelo do Grupo de Coordenação Internacional para 28 de Abril e 1 de Maio de 2022:

TRABALHADORES DO MUNDO UNIR-SE!
ACTIVO CONTRA AS GUERRAS IMPERIALISTAS!
PELA PAZ, EMPREGOS, 
SALÁRIOS MAIS ELEVADOS,
PROTECÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE!

Caros colegas,
apelamos a todos os trabalhadores da industria automobilística, suas famílias e camaradas
de luta:  Fora no Dia  de Maio,  o  Dia Internacional  da Luta  da Classe Trabalhadora!
Mostremos  este  ano  em  todos  os  países  com  poderosas  manifestações  e  greves  que
condenamos resolutamente as guerras imperialistas e trabalhamos activamente em prol da
paz  mundial.  Sabemos,  de  todas  as  guerras  anteriores  travadas  pelos  imperialistas  em
competição pelos recursos e mercados, que NÃO há  nada que possamos ganhar com
elas.  O perigo de uma 3ª guerra mundial  é  alimentado pelas pretensões imperialistas à
supremacia tanto da Rússia como dos EUA/UE/NATO.
Declaramos que nos estamos a  organizar  através das fronteiras para põr fim a esta
guerra. Congratulamo-nos com a declaração conjunta contra a guerra dos sindicalistas na
Ford  a  partir  de  fábricas  em  Espanha,  França,  Alemanha  e  Venezuela.  A  nossa
solidariedade pertence ao povo da Ucrânia e da Rússia, bem como a todos os activistas da
paz em todo o mundo que estão a fazer campanha, por vezes face a uma grande repressão,
contra esta guerra desumana e destruidora na Ucrânia.
Após  os  graves  efeitos  da  pandemia  de  Corona,  com milhões  de  mortes  e  a  contínua
deterioração da saúde de muitas pessoas, o dia  28 de Abril assume uma vez mais um
significado crescente no ano de 2022. Neste dia, comemoramos os nossos colegas, que
morreram no trabalho e estamos empenhados em melhorar a saúde e segurança no
trabalho em todo o mundo. É um escândalo que activistas sindicais como os 20 delegados
sindicais da VW na África do Sul  ainda tenham de lutar contra o seu despedimento em
tribunal devido ao seu empenho em medidas suficientes de protecção da Corona. Exigimos a
sua reintegração imediata e incondicional!
A  nível  mundial  estamos  sofrendo  uma  inflacão  maciça  que  está  a  desvalorizar  os
nossos  salários.  Paragens  de  trabalho  devido  à  Corona,  a  escassez  de  chips
semicondutores e de matérias-primas e agora a falta  de peças da Ucrânia e da Rússia
levaram a uma paragem na  produção de automóveis  em muitos  locais.  Isto  está  a  ser

http://www.automotiveworkers.org/
mailto:contact@iawc.info
mailto:icog@iawc.info
mailto:icog@iawc.info
mailto:icog@iawc.info


transmitido aos nossos custos e às nossas famílias. Dezenas de milhares de trabalhadores
do sector automóvel na Rússia não se encontra perante nada  e um futuro incerto devido à
retirada das empresas automóveis internacionais.
A  guerra  na  Ucrânia  sobre  esferas  de  influência,  matérias-primas,  recursos  alimentares
internacionais  e  reservas  energéticas  está  a  ser  utilizada  directamente  pelo  Presidente
Bolsonaro no Brasil, por exemplo, para pressionar para a destruição da selva amazónica. Ele
está  a  expulsar  os  povos  indígenas  das  suas  pátrias  ancestrais  a  fim  de  explorar  as
matérias-primas  aí  existentes.  Como  trabalhadores  do  sector  automobilístico,
defendemos a preservação e protecção do ambiente natural, o transporte sustentável
e  ecologicamente  correcto. A  actual  "transformação"  em  mobilidade  eléctrica  e
digitalização não deve ser feita à custa dos nossos empregos e rendimentos. Defendemos
uma mobilidade do futuro em unidade do homem e da natureza!
A 3ª Conferência Mundial das Mulheres de Base de 3 a 10 de Setembro de 2022 em
Tunes, Tunísia, reforçará a solidariedade internacional e o poder do movimento de mulheres
militantes. Apelamos ao apoio e à participação.
Trabalhadores do mundo unir-se!
Contra a destruição de empregos e pela semana de 30 horas ou 6 horas por dia com
compensação salarial integral - em todo o mundo!
Por um direito à greve universal e completo!
Contra o desenvolvimento da direita e o fascínio dos governos!
Lutamos por um mundo livre de guerras imperialistas, fome, pobreza e catástrofes
ambientais!
A nossa visão é um mundo sem exploração e opressão, no qual as pessoas possam
viver em paz!
Viva a Solidariedade Internacional!


