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اﻠﻨﻘاﺒﺔ واﻠﻠﺠاﻦ اﻠﻌﻤاﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘاﻠوﻨﻴﺎ ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻀاﻤﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻠﻨﻘاﺒاﺖ اﻠﻌﻤاﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
وﺘوﻨﺲ

CCOO DE CATALUNYA MANIFESTA LA SEVA SOLIDARITAT AMB ELS SINDICATS
D’EGIPTE I TUNISSIA

اﻤاﻢ اﻠاﺤداﺖ اﻠﺘﻲ ﺗﺠرﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺘوﻨﺲ ،ﺗﻌﻠﻦ اﻠﻨﻘاﺒﺔ اﻠﻌﻤاﻠﻴﺔ اﻠﻠﺠاﻦ اﻠﻌﻤاﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﺘاﻠوﻨﻴﺎ ﺗﻀاﻤﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻠﻨﻘاﺒاﺖ اﻠﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻤﻊ اﻠإﺘﺤاﺪ اﻠﻌاﻢ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﺗوﻨﺲ.

ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻌﺪ ﻗراﺮ اﻠرﺌﻴﺲ اﻠﻤﺼرﻲ اﻌﻄاء ﻧﻔﺴﻪ ﺻﻠاﺤﻴاﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ واﻠدﻌوﺔ ﻟإﺴﺘﻔﺘاء ﻋﻠﻰ
دﺴﺘوﺮ ﺻﻴﻎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺌوﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻠاﺤزاﺐ اﻠإﺴﻠاﻤﻴﺔ واﻠﺴﻠﻔﻴﺔ ،واﻠذﻲ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻠﺤرﻴاﺖ اﻠﻌاﻤﺔ
واﻠﺨاﺼﺔ وﺨاﺼﺘﺎ اﻠﺤرﻴاﺖ اﻠﻨﻘاﺒﻴﺔ .ﻣﻨﺬ اﻜﺜﺮ ﻣﻦ  10اﻴاﻢ ﺗﻘوﻢ اﻠﻘوﻰ اﻠﺘﻘدﻤﻴﺔ
واﻠﻌﻠﻤاﻨﻴﺔ واﻠﻨﻘاﺒاﺖ اﻠﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺘﺤرﻜاﺖ ﺷﻌﺒﻴﺔ وﺠﻤاﻬﻴرﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻠﻘاﻬرﺔ وﺠﻤﻴﻊ ﻣدﻦ ﻣﺼﺮ
وﻔﻲ اﻠﻤﻨاﻄﻖ اﻠﻌﻤاﻠﻴﺔ ﻣﻄاﻠﺒﺘﺎ ﺑﺘراﺠﻊ اﻠرﺌﻴﺲ ﻋﻦ ﻗرارﻪ ﺑاﻠإﺴﺘﻴﻠاء ﻋﻠﻰ اﻠﺴﻠﻄﺔ وﻀرورﺔ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗأﺴﻴﺴﻲ ﺟدﻴﺪ ﻳﻀﻢ ﻛﻞ اﻠﻘوﻰ واﻠﻘﺌاﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﺠﻞ ﺻﻴاﻐﺔ دﺴﺘوﺮ ﻳﺤﻔﻆ اﻬداﻒ
اﻠﺜورﺔ  :اﻠدﻴﻤﻘراﻄﻴﺔ ،اﻠﺤرﻴﺔ ،اﻠﻜراﻤﺔ واﻠﻌداﻠﺔ اﻠإﺠﺘﻤاﻌﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺗوﻨﺲ ،ﻓﻲ ﻣﻨاﻄﻖ ﻣﺘﻌددﺔ ﻣﻦ اﻠﺒﻠﺪ ﺗﺠرﻲ ﻣواﺠﻬاﺖ ﺣادﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﺸﻌﺐ وﻘوﻰ اﻠأﻤﻦ وﺴﺒﺒﺖ
ﺑأﻜﺜﺮ ﻣﻦ  400ﺟرﻴﺢ .اﻦ اﻠﺸﻌﺐ اﻠﺘوﻨﺴﻲ وﺨاﺼﺘﺎ اﻠﺸﺒاﺐ ﻳﺘﻈاﻬروﻦ ﺿﺪ ﻏﻠاء اﻠﻤﻌﻴﺸﺔ وﻴﻄاﻠﺒوﻦ
ﺑﺴﻴاﺴﺔ اﻘﺘﺼادﻴﺔ واﺠﺘﻤاﻌﻴﺔ ﺗؤﻤﻦ ﻓرﺺ اﻠﻌﻤﻞ ﻟأﻠاﻒ اﻠﺸﺒاﺐ اﻠﻌاﻄﻠﻴﻴﻦ ﻋﻦ اﻠﻌﻤﻞ .اﻦ
اﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻠإﺴﻠاﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗوﻨﺲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﻃرﻒ اﻠدﻴﻜﺘاﺘورﻴﺔ اﻠﺒاﺌدﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﻌﻬﺎ اﻠﺘﺤرﻜاﺖ
اﻠﺸﻌﺒﻴﺔ ودﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻠﻚ اﻠإﻌﺘداء اﻠذﻲ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ  4دﺴﻤﺒﺮ ﺿﺪ ﻣرﻜﺰ وﻤﻨاﻀﻠﻴﻴﻦ اﻠإﺘﺤاﺪ اﻠﻌاﻢ
ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﺗوﻨﺲ اﻠﻌاﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤاﺖ اﺴﻠاﻤﻴﺔ ﺗاﺒﻌﺔ ﻟﺤزﺐ اﻠﻨﻬﻀﺔ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻛاﻨوﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻴرﺔ
ﻟﺘﻜرﻴﻢ اﻠﻨﻘاﺒﻲ اﻠﺘارﻴﺨﻲ اﻠذﻲ اﻐﺘاﻠﻪ اﻠإﺴﺘﻌﻤاﺮ اﻠﻔرﻨﺴﻲ ﻓرﺤاﺖ ﺣﺸاﺪ.

اﻦ ااﻠﺠاﻦ اﻠﻌﻤاﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘاﻠوﻨﻴﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻀاﻤﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻠﺘﺤرﻜاﺖ اﻠﺸﻌﺒﻴﺔ وﻨﻀاﻞ
اﻠﻨﻘاﺒاﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺘوﻨﺲ ﻣﻦ اﺠﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻠﺤرﻴﺔ ،اﻠدﻴﻤﻘراﻄﻴﺔ واﻠﻌداﻠﺔ اﻠإﺠﺘﻤاﻌﻴﺔ وﺘﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﺣﻜوﻤاﺖ اﻠدوﻞ اﻠأوروﺒﻴﺔ رﺒﻂ اﻠﻤﻌاﻬداﺖ اﻠﺘﺠارﻴﺔ واﻠﻤﺴاﻌداﺖ ﻟﻬذﻪ اﻠدوﻞ ﺑﻤدﻰ
اﺤﺘراﻤﻬﺎ ﻟﺤﻘوﻖ اﻠإﻨﺴاﻦ ،اﻠﺤرﻴاﺖ اﻠدﻴﻤﻘراﻄﻴﺔ ،اﻠﻌاﻤﺔ واﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﺒﺸﻜﻞ اﺴاﺴﻲ
اﻠﺤرﻴاﺖ اﻠﻨﻘاﺒﻴﺔ.
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CCOO DE CATALUNYA MANIFESTA LA SEVA SOLIDARITAT AMB ELS SINDICATS
D’EGIPTE I TUNISSIA.

Davant els darrers esdeveniments que s’han produït en Egipte i Tunísia, CCOO de Catalunya
manifesta la seva solidaritat amb els sindicats independents d’Egipte i la UGTT de Tunísia. A E
gipte
, el decret del president, atorgant-se un poder absolut, i la convocatòria el dia 15 d’un
referèndum sobre una Constitució elaborada de manera sectària i unilateral per part de grups
islamistes, que limita la llibertat pública i privada i particularment la llibertat sindical no son
admissibles. Les forces progressistes i laiques juntament als sindicats independents porten
més de 10 dies mobilitzats als carrers. A la capital, el Cairo, i en diferents ciutats del país,
especialment les zones obreres, per a exigir l’anulació del decret presidencial i la constitució
d’una nova assemblea constitucional que representi a totes les forces polítiques del país i que
elabori una constitució que consagri els objectius de la revolució: democràcia, llibertat, dignitat i
justícia social.

A Tunísia, en diferents regions del país, les confrontacions entre la població i les forces de
seguretat, han provocat més de 400 ferits. La població i sobretot els joves s’estan manifestant
contra el augment dels preus dels aliments bàsics i reivindicant una política econòmica i social
que creï llocs de treball per a milers de joves en l’atur. El govern islamista del país ha recuperat
els mètodes de l’antic règim dictatorial per a reprimir les mobilitzacions populars. Ha posat en
escena aquestes mètodes entre d’altres, amb l’atac perpetuat el dia 4 de desembre per grups
islamistes contra el local i contra simpatitzants de la UGTT a la capital quan aquests que
commemoraven a un històric líder sindical.

CCOO de Catalunya manifesta la seva solidaritat amb els moviments populars i la lluita dels
sindicats d’Egipte i Tunísia per a consolidar la llibertat, la democràcia i la justícia social. També
demana als països de la UE que condicionin els tractats comercials i les ajudes a aquests
països al respecte als drets humans, a les llibertats democràtiques, públiques i privades, i
concretament a la llibertat sindical.
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