
Amien-ĉarto 

Artikolo 2, konstituinta la Konfederacio Ĝenerala de la Laboro KĜL 
(CGT – franclingve), modifita okaze de la IX-a kongreso de la 
konfederacio, Amieno dum la 8-a ĝis la 16a de oktobro 1906. 

La konfederacia Amien-kongreso konfirmas la duan artikolon, 

konstituinta la KĜL. La KĜL grupigas, ekster tuta politika lernejo, ĉiuj 

konsciaj gelaboruloj pri la lukto konduki por la malapero de la 

salajrularo kaj la firmestraro… ; La kongreso konsideras, ke tiu 

deklaracio estas rekono de la klasbatalo, kiu kontraŭmetas sur la 

ekonomia tereno, la gelaboristuloj  ribele kontraŭ tutaj ekspluatado-

formoj kaj opreso-formoj, tiom materialoj ke moraloj, organizitaj de la 

kapitalista klaso kontraŭ la gelaborista klaso ; La kongreso precizas, 

per la sekvaj punktoj, tiu teoria jeso : en la ĉiutaga depostula laboraĵo, 

la sindikatismo daŭrigas la kunordigadon de la gelaboristaj penoj, la 

pligrandigon de situacio de gelaboristoj per la efektivigo de la tujaj 

plibonigoj, kiel  la malpliigo de la horoj de la laboro, la pliigo de la 

laborpagos, ktp. Sed tiu tasko estas nur laborflanko de la 

sindikatismo ; ĝi preparas la nedividitan emancipadon, kiu povas nur 

efektivigi per la kapitalisma eksproprietigo ; ĝi rekomendas, kiel 

ageblo la ĝeneralan strikon kaj ĝi konsideras, ke la sindikato, estanta 

hodiaŭ kontraŭstararo, estos, venonta, la produktadaro kaj la 

kvotigaro, bazo de la socia reorganizo ; Kiel konsekvenco, 

koncernanta la individuojn, la kongreso jesas tutan liberecon al la 

sindikatulo, partopreni, ekster la korporacia grupo, en la formoj de 

lukto kongruanta al lia filozofia aŭ politika koncipo, sin limante peti al 

li, reciproke, ne penetrigi en la sindikato la opiniojn, kiujn li deklaras 

ekstere ; 

Koncernante la organizojn, la kongreso deklaras por, ke la 

sindikatismo atingas sian efikmaksimumon, la ekonomia ago devas 

direkte ekzerci sin kontraŭ la firmestraro, la konfederaj organizoj ne 

havantaj, kiel sindikataj grupoj, maltrankviligi pro partioj kaj sektoj, 

kiuj ekster kaj flanke, povas daŭrigi en tuta libereco la socian 

transformon. 

 


