
 Amazônia:  para os mesmos males,
as mesmas lutas!

Convergências das lutas para
construir o sindicalismo de amanhã!

Com  o  presente  texto,  afirmamos  as  bases  políticas  e  sindicais  comuns  na  cooperação
transfronteiriça entre as nossas organizações.

Nossas diversas análises dos acontecimentos internacionais atuais e suas conseqüências na defesa
dos direitos sociais e dos trabalhadores nos colocam diante da necessidade de construir relações
sólidas entre a Guiana Francesa e o estado do Amapá, no Brasil. A intenção é: unirmos- nos para a
transformação social e para a luta internacional contra o capitalismo. Devemos nos unir para criar
um equilíbrio favorável de poder contra os novos avatares do poder antidemocrático e anti-social. 

Esta frente será feita, tanto através das nossas atividades dentro das federações e sindicatos a que
pertencemos, quanto e sobretudo,  através da implementação de ações e intercâmbios no terreno,
diariamente e nas nossas perspectivas de luta hic et nunc.

É  a  violência  sem nome do atual  neoliberalismo contra  todas  as  formas  de resistência  social
(sindicalismo,  organizações  indígenas,  MST,  coletes  amarelos,  movimentos  sociais)  que  implica
nosso investimento numa luta em outra escala, levando a uma mudança, a uma renovação de nossos
modos de ação. 

À desestruturação social e ao isolamento do indivíduo causado pelo neoliberalismo, opomo-nos
com a  solidariedade transnacional  do pan-amazonismo.  Recusamos que nossos territórios sejam
laboratórios  de  políticas  de  ruptura  social,  de  mineração  forçada  ou  a  expressão  última  do
neocolonialismo.  A  questão  pan-amazônica  coloca  nossos  territórios  no  contexto  das  questões
humanas e ecológicas globais, longe de sua instrumentalização pelos meios de comunicação e pelos
líderes das grandes potências.  

Para nós, a educação é acima de tudo uma ferramenta de emancipação. A educação é uma das
alavancas para desconstruir todas as relações de dominação; ela fornece armas contra o fascismo, o
racismo,  o  colonialismo,  o  capitalismo  e  o  sexismo.  Estas  relações  de  domínio  são  ainda  mais
flagrantes em relação aos mais desfavorecidos e às populações indígenas, que são, na maioria das
vezes, excluídas à margem das grandes instituições educativas, que as tomam como pretexto para
reformas cada vez mais  iníquas.  Além disso,  as questões contemporâneas dão uma nova missão
fundamental à escola emancipatória, a de construir indivíduos conscientes dos problemas da ecologia
social e da nossa relação com o mundo. 



O  internacionalismo  está  mais  do  que  nunca  na  agenda:  a  epidemia  de  Covid-19  expõe  o
liberalismo como uma ideologia macabra.  A destruição implacável  dos serviços públicos é uma
negação da humanidade, a corrida ao lucro um suicídio planetário. Devemos construir um amanhã
generoso e de união, ocupando o campo da luta: os direitos não são dados, são tirados!

Com  base  nesta  plataforma  comum,  as  organizações  sindicais  associadas  mantêm  sua
independência de posicionamento e análise, bem como a liberdade de desenvolver seu próprio modo
de militância  e  seus  mandatos.  O objetivo  é  criar  um espaço comum,  baseado em princípios  e
práticas pensadas e construídas em conjunto. Além disso, esta cooperação não pretende ser limitada
apenas  às  organizações  atualmente  presentes  e  pode  obviamente  ser  enriquecida  por  outras
organizações que partilham desta visão e destes valores.


