
 

 

SAUDAÇÃO DA CTB- FSM CONE SUL AO 12º CONGRESSO NACIONAL DA 

COSATU 

(Congresso dos Sindicatos Sul-africanos) 

A CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil) e a 

coordenação da Federação Sindical Mundial (FSM) do Cone Sul se sentem 

honradas por participarem desse importante congresso sindical classista, 

o 12º da combativa COSATU. Agradecemos ao seu secretário-geral Behki 

Ntshallntshali por esta oportunidade. 

Registro também a emoção de pisar pela primeira vez no solo do líder 

libertário mundial Nelson Mandela. Sua abnegação, convicção e liderança 

nos orienta até hoje. Na Revolução Democrática Nacional, que sob sua 

condução descortinou-se uma nova página na história de seu povo, 

enaltecemos também o papel decisivo da COSATU. 

Aproveito a ocasião e parabenizo essa entidade sindical que este ano 

completará 30 anos de existência. Sua história lhe engrandece, pois ela se 

confunde com as lutas de se povo, particularmente com a da classe 

trabalhadora Sul-africana. Vida longa à COSATU! 

Em mais um desafio entre tantos outros, o seu 12º congresso nacional 

ocorre numa singularidade na situação política e econômica internacional. 

A humanidade convive nos últimos períodos com acontecimentos que 

expressam um acirramento na política mundial. Interesses antagônicos se 

enfrentam e através da formação de blocos entre nações, desenvolvem 

uma luta entre os que questionam a ordem atual, contra aqueles que 

insistem em mantê-la.  

Essa fase corresponde a um movimento mudancista objetivo, pois a 

configuração geopolítica atual, seja no seu aspecto político, econômico ou 

militar, constituído ainda no pós-guerra, está politicamente esgotada. De 

lá para cá um conjunto de fatores ocorreram, particularmente a 

emergência de novos polos políticos e econômicos no mundo. Por isso 

estes assumem um novo protagonismo e procuram redesenhar uma nova 

estrutura rumo à uma multipolar. 

No entanto, esse processo não se dá de forma pacífica. Como em todas as 

outras transições dessa magnitude, o centro que hegemoniza a ordem 

vigente reage tentando impedir o estabelecimento de uma nova.  



 

 

Atualmente é o consórcio imperialista, liderado pelos EUA, que fortalece 

seu potencial bélico e patrocina direta ou indiretamente invasões, guerras 

e atrocidades humanitárias - como os episódios de genocídio migratório 

que se sucedem. Os lamentáveis e recentes atos terroristas têm como 

questão de fundo essa reação. 

Esse momento transitório ganha uma velocidade maior e, por conseguinte 

suas tensões, com os efeitos da crise capitalista mundial. Tendo seu 

epicentro nos grandes centros desenvolvidos, atualmente já repercute por 

toda a cadeia global e atinge em cheio as economias em desenvolvimento. 

A classe trabalhadora é a maior vítima dessa crise sistêmica e estrutural 

do capitalismo. 

Na América Latina as ameaças e as ações imperialistas também rondam a 

região. Após inaugurar-se um novo ciclo político a partir de 1998 com a 

eleição de Hugo Chávez à presidência da Venezuela – viabilizou-se vários 

projetos democráticos-progressistas logo após – que contestava a 

subordinação desse território aos interesses dos EUA, esse império tenta 

recuperar o terreno e patrocina com apoio das elites locais, diversas ações 

que buscam desestabilizar esses processos aproveitando-se do ainda frágil 

estágio econômico da região. O monopólio midiático é o seu principal 

instrumento. 

É dentro desse complexo contexto que se situa os desafios 

contemporâneos do sindicalismo classista. No curso dessa luta de classe, 

que ganha maior nitidez, a Federação Sindical Mundial denuncia correntes 

de opiniões que se iludem e propagandeiam o reformismo como um fim.  

A luta no campo das idéias está efervescente e precisamos ampliar a 

formação ideológica entre as trabalhadoras e os trabalhadores. A disputa 

por essa hegemonia tem sentido estratégico. 

O capital na luta por sua sobrevivência produz os mais diversos arranjos 

econômicos e financeiros – TPP, TTIP, etc.  São projetos que capturam as 

soberanias nacionais, concentram mercados e renda em detrimento da 

valorização do trabalho. Em seu conjunto ameaçam ao já insuficiente 

padrão de direitos laborais e sociais pelo mundo. 

A FSM diante desse cenário, defende a mais enérgica denúncia e reação 

do movimento sindical classista, elevando a sua ação unitária, solidária e 



 

 

transformadora. Congresso como este é uma contribuição política-

ideológica para o sindicalismo internacional. 

Resgato para finalizar os dizeres da bandeira da COSATU, em que afirma: “ 

um dano a um é um dano a todos”.  Nesta direção, o slogan deste 12º 

congresso reforça: “ Unidade e coesão para avançar”. Afirmações que se 

retroalimentam e continuam na ordem do dia. 

Sigamos! 

Viva a COSATU! 

Viva a classe trabalhadora! 

Venceremos! 

Muito obrigado! 

Johannesburg, África do Sul, 23 de novembro de 2015. 

*Divanilton Pereira é Coordenador da FSM Cone Sul e Secretário de 
Relações Internacionais da CTB 
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