MOÇÃO HAITI

Tomamos conhecimento do apelo da Central Nacional dos Operários Haitianos (CNOHA) e do
Movimento de Liberdade e Igualdade dos Haitianos pela Fraternidade (MOLEGHAF), além de
outras organizações sindicais, populares e camponesas do Haiti.
Declaramos em nome de nossa entidade que nos somamos às exigências levantadas pelos
nossos irmãos haitianos:

- Fim da repressão antissindical e antipopular por parte do governo de Jovenel Moise e dos
empresários;
- Fim da ingerência externa no Haiti, atualmente exercida via CORE-GROUP (representantes da
ONU,
Alemanha, Brasil, Canadá, Espanha, EUA, União Europeia e OEA) e BINUH (Escritório Integrado
das
Nações Unidas no Haiti);
- Aumento salarial para os trabalhadores e trabalhadoras haitianos, respeito aos seus direitos
sociais.

APUB SINDICATO

MOÇÃO VENEZUELA

Recebemos dos companheiros Raúl Ordoñez, presidente da Federação de sindicatos de
Empresas Hidrológicas da Venezuela e deputado à Assembleia Nacional Constituinte, e Nelson
Herrera, presidente do Sindicato dos trabalhadores do Ministério de Habitat e Habitação e
deputado à Assembleia Nacional Constituinte, um novo chamado à solidariedade aos
trabalhadores e ao povo da Venezuela contra as agressões, bloqueio econômico e sanções do
governo de Donald Trump dos Estados Unidos contra o país irmão.
Em seu chamado, os companheiros destacam que: “Até hoje, as perdas causadas por sanções
financeiras e o roubo de ativos de nosso país, entre 2016 e 2019, somam US $ 194 bilhões, o
que corresponde a aproximadamente 16 meses de produção nacional. Com esse dinheiro
teríamos recursos suficientes para importar alimentos”.
Em pleno período de pandemia, o governo dos EUA não cessou um só dia de atacar a
soberania do povo venezuelano em decidir seu próprio destino e intensificou um bloqueio
econômico, com a cumplicidade de governos da região, como o de Bolsonaro, e de países da
União Europeia. Por isso exigimos:

- Fim imediato dos ataques de Trump e seus aliados contra a soberania da Venezuela
- Anulação das sanções e do bloqueio econômico
- Fim de ingerência de potências estrangeiras e grupos econômicos nos assuntos internos que
só dizem respeito ao povo venezuelano
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