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  مججاي6  اضججرابا عامججا  ليججوم CGIL   تعلن شي جججي آل 
ّتشديد عن ضرورة سياسة اقتصادية جديججدة2011أيار   لل

ّد الزمة التي تمججّر بهججا البلد والججتي توشججك  أن تكججون  ض
دون عودة.

ّتجججاوب مججع  حكومججة برلوسججكوني ، الغيججر قججادرة علججى ال
ّلتججه بتججدابيرها ّلبات البلد، لم تزده اقتصاديا ال فقرا ، وأذ  تط

. بشأن المدرسة والثقافة

ّلص من مسؤولياتها في مقاومة البلطججة و فججي تقليججص  تتم
 العمل المؤّقت وتلقي بها على المهاجرين الذين تعتبرهم كبش

ّنججا  . إن وإجراءاتهججاالفداء، ناشرة بذلك الخوف من المختلججف ع
ّيجججة للججججانب هجججي دوس لكرامجججة النسجججان ّية المعاد  العنصجججر

ولحضارة ايطاليا.
ّفقججة مججن شججمال   إن تهّورها الكامل في معاملتها مع الهجججرة المتد

 افريقيا وانعدام رشدها في إدارة قدومها لدليل قججاطع علججى فشججلها
في سياساتها بشأن الهجرة.

   تقترح برنامجا مفّصل للخججروج مججن الزمججة، يتمحججورCGILشي جي آل 
ّية واستعادة نموذج تعاقدي وحدوي يرتكججز علججى قواعججد ّتنم  في الّشغل وال
ّتمثيل في عالم الشغل وعلى نظام جبائي عادل، وتعججرض  الديمقراطية وال
 حزمة من  الجراءات للعبور بالبلد نحو النمّو والثقة في الشباب اليطالي

والشباب المهاجر.
ّد على المشاكل التي تواجهنا اليججوم وتسججعى لبنججاء مشججروع  هذه القتراحات تر
:للمستقبل وتتناول ايضا ظروف العّمال المهاجرين وبالخصوص فهي تطالب بج 

 ّية وضع المهياجرين الموجيودين حالييا فيي ايطالييا  وذلججكقرار تسو
ّو. لمقاومة العمل السود والخفّي لنها تعتبر الهجرة مورد نم

 ّية التي  تعيد بصددها ما قالته مرارا وتكرار، فعلوة علججى ادارةاصلح الجنس
 ايجابية واكثر نجاعة لتججدّفق الهجججرة والنضججمام العججائلي، فهججي تنججادي بضججرورة
ّية  تحديد مسججارات اسججتقرار وانججدماج مججن خلل اصججلح حقيقججي وفعلججي للجنسجج
ّية ، ابتدءا مججن ّطي  الفروقات العنصر  وخاصة بالنسبة للمولودين في اطاليا، لتخ

ّتصويت الداري. ّق ال ح
فينيي خاصية عنيد فقيدان الشيغلتعليق مفعيول القيانون بوّسيي - 

ّبة العمييل   لنججه ليججس مججن المقبججول بتاتججا انبسبب أزمة في المؤسسة ر
 ) الذين يعملون في ايطاليا منذ سججنوات2.300.000يفقد المهاجرون (اكثر من 

 % تقريبا من الدخل القومي الخام) ويرسججلون ابنججاءهم الججى10عديدة (ينتجون 
 المدرسة لبناء مسججتقبلهم بهججذا البلججد، أن يفقججدوا ايضججا رخصججة القامججة بمجججّرد
 فقدان الشغل حيث يصبحون مقيمين غير شرعيين وبإمكان الجميع مساومتهم،

ّطرد. وعرضة لل

ّطوائفCGILشي جي آل    ّددة ال    تبرز اليوم أكثر من كل يوم طبيعتها المتع
ّدفاع عن الحّق  ليعرف حدودا ول يعرف أية عرقلة لن  معيدة القول بأن ال

. غير متساوية = أقّل حقوق للجميع حقوق
 نحن العاملون المهاجرون والعاملت المهاجرات نضرب جميعا ونعتصم بالميدان

ّلنا ان الّدفاع عن حقوقنا كمهاجرين ليصبح ممكنا  ال عندما نطالب  واعون ك
بالحقوق المشروعة للجميع وندافع عنها


