
Al 19-lea Congres al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Libere, o piatră de temelie pentru 

întărirea mişcării sindicale internaţionale. 

Traducere din limba engleză 

 

Viena, 30 octombrie 2006: Al 19-lea Congres al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Libere, care 

va avea loc mâine în Viena, va fi şi ultimul pentru această organizaţie. După dizolvarea Confederaţiei 

Mondială a Muncii, în dimineaţa zilei de mâine, cea mai mare organizaţie sindicală internaţională va avea 

şi ea propriul ei Congres de Dizolvare. Acesta va fi urmat miercuri, 1 Noiembrie, de un Congres Fondator 

( de înfiinţare ) al unei noi organizaţii sindicale internaţionale: Confederaţia Sindicală Internaţională ( 

Abreviată în engleză - ITUC ). 

Cu acţiunile sale istorice servind lucrătorii lumii în cei 57 de ani de activitate, Confederaţia Internaţională 

a Sindicatelor Libere se va dizolva oficial pe data de 31 octombrie 2006. Aplicând deciziile luate la 

Congresul CISL din 2004, de la Miyazaki prin care se prevedea că organizaţia trebuie să ia parte la 

procesul de întărire a mişcării sindicale internaţionale, Confederaţia Internaţională a Sindicatelor 

Independente îşi va înceta activitatea pentru a se alătura unei noi organizaţii internaţionale care va include 

organizaţiile afiliate la Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Libere, organizaţiile afiliate la 

Confederaţia Mondială a Muncii şi alte 8 organizaţii care până acum nu au au fost afiliate la nivel 

internaţional. 

 

Înfiinţată în 1949, Confederaţia Internaţională a Sindicatelor Libere are la ora actuală 241 de organizaţii 

afiliate în 156 de ţări şi teritorii de pe 5 continente. Peste 40 % din cei 150 de milioane de membri sunt 

femei. În timp, CISL a colaborat stâns cu Organizaţia Internaţională a Muncii, în plus ea are statut 

consultativ în cadrul Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite, şi are stabilite contacte cu Fondul 

Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Organizaţia Mondială a Comerţului. Acţiunile sale sunt bazate 

pe respectul şi protecţia drepturilor sindicale, eliminarea muncii forţate şi a muncii copiilor precum şi 

aplicarea standardelor internaţionale ale muncii. 

Cu scopul de a face faţă noilor provocări date de globalizarea economică, mişcarea sindicală internaţională 

trebuie să se întărească şi să să se modernizeze ea însăşi. Dialogul dintre cele două organizaţii sindicale 

internaţionale a condus la crearea acestei noi organizaţii sindicale.   

 

Guy Ryder, Secretarul General al CISL a declarat că : “ Congresul de Dizolvare al CISL reprezintă un pas 

important în procesul de întărire a mişcării sindicale internaţionale. Unitatea sindicală la nivel 

internaţional este acum esenţială pentru a asigura o reprezentare mai eficientă a drepturilor şi intereselor 

lucrătorilor în economia globală. Cu mândrie ne luăm rămas bun de la o organizaţie care timp de 57 de ani 

a luptat pentru libertate şi bună-starea lucrătorilor din întreaga lume.În acest timp lumea s-a schimbat de 

multe ori şi în multe feluri. Înfiinţarea acestei noi organizaţii este pentru sindicate, o dovadă a acestor 

schimbări, dar un lucru rămâne neschimbat şi acela este : Solidaritatea.  


