TALLER SINDICAL DENTRO DO 44 EUCOCO
Vitoria, 22 e 23 de novembro de 2019
As organizacións sindicais reunidas neste Taller, cuxa composición se relaciona, e facendo nosos os
criterios de incidir e apoiar o dereito á autodeterminación do pobo saharauí, así como as
conclusións dos diferentes Talleres, realizamos propostas concretas no noso ámbito de actuación e
establecemos as próximas actuacións:
1. Dirixirnos ás novas institucións europeas reclamando que apoie o dereito á
autodeterminación saharauí e que a única interpretación posible é a exclusión do territorio
saharauí de todos os acordos con Marrocos, tendo en conta as sentenzas do Tribunal de
Xustiza Europeo que sinala que o territorio saharauí non pertence á soberanía marroquí,
2. Promover unha misión sindical que valore no propio Sahara Occidental a situación dos
dereitos sindicais e sociolaborais.
3. Recoller os datos sobre a situación de respecto dos dereitos sindicais e sociolaborais, para a
elaboración de informes periódicos sobre estes temas. Estes informes poderán utilizarse
para a extensión e difusión da situación dos traballadores e traballadoras saharauís.
4. Facer un traballo de sensibilización e difusión coas empresas que se coñezan que
supostamente están a explotar recursos naturais ou realizando exportacións desde o
territorio do Sahara Occidental, incluíndo enerxía. Este traballo será en defensa do dereito
internacional, da Xustiza Europea e do dereito humanitario, contando coas estruturas
internas dos sindicatos chegando, no seu caso, aos comités de empresa. Caso por caso,
valoraríase actuacións doutro nivel.
5. Dirixirnos ao goberno en funcións e ao resto de partidos políticos para que, dunha vez por
todas, o Estado español asuma a responsabilidade que lle corresponde co Sahara Occidental
respecto do proceso de descolonización pendente, dado que, como se viu neste EUCOCO,
formalmente todos os partidos presentes nesta Conferencia apóiao. Incluír nesta carta, o
cumprimento da lei de Seguridade Social do exercicio 2011 para que os antigos
traballadores españois, nese momento, saharauís agora, reciban as compensacións ás que
teñen dereito, derivadas das súas cotizacións á Seguridade Social. Posteriormente,
dirixirnos con esta ultima cuestión, antes da discusión dos Orzamentos Xerais do Estado,
para que se integre este dereito nas contas do Estado.
6. Apróbase apoiar a realización do próximo IX Congreso de UGTSARIO en 2020 e a realización
dunha conferencia internacional no marco do devandito Congreso.
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