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La “Fundación Paz y Solidaridad –Serafín
Aliaga- de CC.OO.” posa en marxa l’OTG

L’“Observatorio del Trabajo en la Globalización” és una
pàgina web que ens mantindrà informats dels esforços que,
principalment des del moviment sindical internacional, però també
des dels moviments socials, es realitzen per vetllar pel treball
digne en la globalització.
L’OTG també promou una campanya de sensibilització social per la defensa del
treball digne en tot el món, i principalment en els països empobrits, impulsada
per la “Red de Paz y Solidaridad” a través de conferències, tallers i accions de
solidaritat i denúncia a les quals podem sumar-nos.

Segueix-li les passes:

www.observatoriodeltrabajo.org
>> Sobre
l’”Observatorio”
Gaudir d’un treball digne i
defensar-lo és un dret humà
internacionalment reconegut.

En aquest apartat del web s’especifica:
! Quin tipus de treball defensem i per
què ho fem?
! Per què, per a la lluita pel
desenvolupament humà, és tan impor-
tant que es gaudeixi d’un treball decent?
! Quins són els instruments interna-
cionals amb què comptem per vetllar pel
treball decent?
Per últim, “Sobre el Observatorio” recull
les notícies de la campanya, els
diferents materials editats i les activitats
a les quals convoca.

>> “Observa”
En “Observa”, s’identifiquen alguns
actors i tendències de la globalització
neolliberal que creiem necessari vigilar.
Davant els qui considerem ACTORS de
la globalització es donen a conèixer les
propostes i crítiques que, des del
moviment sindical internacional, es fan a
les polítiques econòmiques i socials de:

El Fons Monetari Internacional
El Banc Mundial
L’Organització Mundial del Comerç.
Les empreses transnacionals

També s’observa l’evolució de certes
TENDÈNCIES ECONÒMIQUES,
FINANCERES I PRODUCTIVES QUE
AFECTEN EL TREBALL DIGNE, entre
les quals destaquen la deslocalització
empresarial, les maquiles, el deute
extern, l’especulació financera i la
integració comercial.

>> “Actua”
Per últim, l’apartat Actúa convida a
conèixer a les organitzacions socials i
sindicals que defensen el treball digne.
! Anima a participar en les organit-

zacions sindicals internacionals.
! Convida a sumar-se a les denúncies

contra violacions dels drets laborals
en tot el món.

! Proposa formes de negociació amb
les empreses transnacionals.

! Presenta propostes de cooperació
amb treballadores i treballadors de
països del Sud.

Per a més informació dirigiu-vos a
fps@fsp.ccoo.es
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