نقابات غزة تحت النار
في يوم العمل العادي ،يقوم نشطاء االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين  -غزة بإجراء تثقيف حول حقوق العمل والعمال
والتواصل مع مواقع العمل في جميع أنحاء قطاع غزة .وفي األشهر الستة الماضية ،زار رؤساء قسم التنظيم محمد حلس و
أحمد تيري ومسؤولو النقابة اآلخرون أكثر من  081موقع عمل بما في ذلك المستشفيات والصيدليات والجامعات ومواقع
اإلنشاءات .ومن خالل الحوارات المباشرة ،وثّق المنظمون النقابيون تواصالً مع  432عامالً وسجلوا بشكل غير رسمي 42
عضواً جديداً في النقابات( .تجدر اإلشارة إلى أن االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين  -غزة ال يستطيع حاليا ً أن يحتفظ بمكاتب
أو يجمع رسوم العضوية).
اليوم ،بينما يحتدم القتال ،أصبحت جهود التواصل النقابية مختلفة .حيث يمضي النقابيون أيامهم بتفقد األسر األخرى والجرحى
ويتحدثون إلى موظفي وأصحاب أماكن العمل المد ّمرة ،في محاولة منهم لتقديم يد العون حيثما استطاعوا إلى ذلك سبيالً
ومساعدة الناس في الوصول إلى وكاالت األمم المتحدة ومنظمات اإلغاثة ،حيث يتمكنون من تلقّي اإلعانة التي تنقذ حياتهم
وغيرها من أشكال المساعدة.
وبالتنسيق مع األخوات واإلخوة في االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة الغربية ،ومع كادر مركز التضامن ومع
الزمالء من مختلف أنحاء الحركة العمالية العالمية ،يعمل االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بال كلل وال ملل لتطوير دور
االتحاد بصفته منظمة مجتمع مدني ممثلة ذات امتداد وطني حقيقي .ويُعتبر العمل الشجاع والسلمي لهؤالء النقابيين بمثابة حركة
اجتماعية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة واحترام حقوق اإلنسان.
منظمات الحركة النقابية الدولية تتحدث علنا ً عن الصراع الفلسطيني/اإلسرائيلي .لمزيد من المعلومات:
االتحاد الدولي للنقابات ( :)ITUCغزة :وقف فوري إلطالق النار
http://www.ituc-csi.org/gaza-immediate-ceasefire
الدولية للتربية ( :)EIيجب احترام الدعوة لوقف إطالق النار في غزة
http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3153
اتحاد الصناعات ( :)IndustriAllيجب أن يتوقف العنف وإراقة الدماء والدموع في غزة
http://www.industriall-union.org/violence-blood-and-tears-must-stop-in-gaza-says-industriallglobal-union
االتحاد الدولي للخدمات ( :)PSIإسرائيل/فلسطين :وقف إطالق نار فوري ودائم ،ودعوة للعودة إلى المفاوضات
http://www.world-psi.org/en/israelpalestine-immediate-long-lasting-ceasefire-and-returnnegotiations
االتحاد الدولي لعمال النقل ( :)ITFيدين االتحاد الدولي لعمال النقل الغارات الجوية على غزة ويطلق ندا ًء إلغاثة الضحايا
http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10683
صندوق غزة التابع لالتحاد الدولي لعمال النقل
http://www.itfglobal.org/campaigns/ITF-Gaza-fund.cfm
االتحاد الدولي للصحفيين ( :)IFJيجب احترام حرية وسالمة الصحفيين في غزة
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/freedom-and-safety-of-journalists-ingaza-must-be-upheld-says-ifj/
الشبكة النقابية العالمية :غزة :الدعوة إلى احترام وقف إطالق النار برعاية األمم المتحدة
http://www.uniglobalunion.org/news/gaza-call-un-ceasefire-be-respected

