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UNUA RAJTIGILO 

CELO 

  

Unua artikolo – La Nacia Konfederacio de’l Laboristo (NKL) celas : 
 grupigi por la defendo de iliaj materialaj kaj moralaj interesoj, ĉiujn salajrulojn de la 

teritorio de la francia Ŝtato, je la escepto de la subpremaj fortoj de Ŝtato kaj de Kapitalo 
konsiderantaj, kiel malamikoj de la gelaboristoj ; 

 strebi, per la klasbatalo kaj la rekta agado, la liberigon de la proletoj, kiu realigos nur 
de la totala transformado de la nuna socio. 
 

Ĝi precizigas, ke sia volo, el socio de klasoj, kiuj luktas, estas regrupigi la ekspluatatojn cele 
aboli Kapitalo kaj Ŝtato per rimedo, kiu povas esti nur la tuja malapero de la sociaj klasoj far 
emerĝo de la anarkia komunismo. Tiu transformado efektiviĝos nur far forigado de la sa-
lajrularo, per la kolektiva realproprigo de la produktadilaro, dis-tribuilaro, interŝanĝilaro kaj 
konsumilaro, kaj ĝia aŭtonoma kaj rekta organizo per la asembleoj kaj individukonsiloj 
koncernantaj ; la fori-gado de ĉiuj Ŝtatoj, de la laboro, kiel trudata kaj apartigita aktiveco de la 
restaĵo de la socia vivo, kaj de la proletaro estiel klaso ; kaj establo de libera, federacia kaj 
memmastrumada organizo. 
 
La KNL estas internaciista kaj proklamas sian solidarecon kun ĉiuj gelaboristoj de ĉiuj landoj 
kaj de ĉiuj originoj. Ĝi asociiĝas kun la anarkisindikatistaj organizoj de aliaj landoj por studi la 
sociajn demandojn al la internacia skalo kaj por labori kun ili al la totala liberigo de la 
gelaboristoj. 

La NKL laboras por disvolvi la solidarecon kaj la kontraŭ-aŭtiritata klaskonscio el siaj anoj kaj 
ĉiuj proletoj kaj plifirmigi la ligilojn de frateco, kiuj unuigas ilin. 

 

RAJTIGILO II 
KOSISTO 

 

Art. 2 - La CNT konsistas el : 
 salajrulaj gelaboristar-sindikatoj ; 
 lokaj unioj kaj regionaj sindikatar-unioj ; 
 Eventuale, sindikat-federacioj de industrio. 

 



Tiu asocio estas konceptanta kaj organizanta per federalistaj bazoj. Neniu sindikato povas fari 
NKL-parton, se ne aniĝas al la regiona unio, al la loka unio kaj la industri-federacio kongruanta 
je sia establo kaj je sia aktivec-sektoro. 
Krom escepto decidita per konfedera kongreso, la duobla aparteno de ano aŭ de sindikato je 
NKL kaj je alia sindikata organizo ne estas akceptata. Neniu sindikato aniĝinta je NKL povas 
rekte aŭ nerekte aparteni al politika partio, filozofia aŭ religia sektoj. Neniu  NKL-sindikatano 
povas havi rekte aŭ nerekte respondecon, kiu dependas de politika partio, filozofia aux religia 
sektoj. 
La organizoj aniĝintaj de NKL rajtas je la distinga marko nomita kon-federacia normomarko. 

 

RAJTIGILO III 
ORGANIZO KAJ ADMINISTRACIO 

 

Art. 3 - La NKL estas administrata laŭ la direktivoj donataj kaj la decidoj prenataj de la 
sindikatoj kunigataj okaze de konfederacia kon-greso, ĉiuj du jaroj. 
 

KONFEDERACIA NACIAN KOMITATO 

 

Art. 4 - Intertempe de la kongresoj, la NKL estas adminitrata per konfederacia nacia komitato 
(KNK), kiu proponas la solidarec-kam-panjojn, propagando kaj ago, kaj certiĝas pri aplikado de 
la kongres-decidoj kaj kontrolas la mandatojn konfederaciajn. 
La KNK konsistas el delegacio de ĉiu regiona unio.  
Almenaŭ ĝi kunveniĝas fojon en la jaro kaj ekstraordinare, okaze de neceso, je la peto de 1/3 
de la regionaj unioj aŭ de 1/3 de la sindikatoj.  
Ĉiu regiono havas unu voĉon.  
La konfederaciaj mandatuloj kaj unu delegito de ĉiu regiono sidas je estiel konsultiĝo kaj 
raportigas pri sia mandato.  
La delegaci-elspezoj kaŭzitaj pro la kunsido de la KNK estas repagota de la konfederacia 
trezorejo en la kondiĉoj antaŭviditaj laŭ ĉiu NKN. 
 
Art. 5 - La delegitoj devas raporti pri la diskutoj de KNK al siaj anoj komisiintaj. 

La protokoloj de ĉiuj seancoj de KNK donos la nomon de la regionoj reprezentataj, ekskuzataj 
kaj forestigataj, tiel kiel decidoj adoptataj kaj reĵetataj, kaj ĉi protokoloj estos sendataj al la 
interna bulteno (IB) kaj al ĉiu sindikato. 

 

ADMINISTRA KOMISIONO  

 

Art. 6 - Atikolo forprenita per la tridek kvina kongreso (oktobro 2015). 

 

KONFEDERACIAJ KOMISIITAJ 

 

Art. 7 - La konfederaciaj komisiitaj estas la agentoj de plenumo de NKL. 

La konfederacia kongreso difinas la atribuojn de ĉiu konfederacia mandato kaj pri tio konfidas 
la ŝarĝon je memvola sindikato ĝis kongreso venonta. Neniu sindikato povas kumuli la 
respondecon des pli unu konfederacia mandato. La mandato ekzercas sin ekde la fino de la 
kongreso kaj finas post la voĉodono pri la raporto de aktiveco dum la kongreso venonta. 
 

Kongres-decidoj precizigas la kondiĉojn de organizo de la konfedera-ciaj mandatoj. 

Kongres-decidoj precizigas la kondiĉojn de organizo de la konfedera-ciaj mandatoj. 

La sindikato ŝarĝita devas organizi sin por fari tiun taskon kaj elektas unu de siaj anoj 
komisiotaj vidalvide la konfederacio. La komisiito riportas pri la plenumo de sia mandato al la 
sindikatoj per cirkulero adresataj al ĉiuj sindikatoj, dum ĉiu KNK-kunveno kaj okaze de 



multampleksa raporto dum la konfederacia kongreso venonta. Okaze de manko de la komisiito, 
ĝi rajte apartenas al la sindikato ŝarĝita de la mandato elekti aliulon el siaj anoj al la posteno 
de komisiito kaj informi tion la konfederacio. 

La konfederaciaj komisiitaj ne povas pretendi sin pri sia NKL-mandato ekster tio, kio direkte 
koncernas ĝin.  
La KNK povas kiam ajn eksigi la konfederacian mandaton konfiditan al sindikato je la peto da 
almenaŭ unu regiona unio. Ĉiokaze de vakan-teco de konfederacia mandato, la KNK devas 
apelacii al la sindikatoj kaj organizi konsulton por la elekto de unu el inter ili por garantii la 
anstataŭon ĝis konfederacia kongreso venonta. 
 

Art. 8 - Neniu funkcio interne NKL kaj de ĝiaj sindikatoj, unioj kaj federacioj povas ekzerci sin 
kontraŭ laborpago. Solaj povas esti pagotaj, per la sindikataj kasoj al la anoj de la 
konfederacio, repagoj de elspezoj laŭregule pravigitaj. 

En rotaci-zorgo de la taskoj, la revoĉdonado de la mandatoj estas eviti. 

 

Art. 9 – Laŭleĝe la konfederacia sekretario reprezentas la konfe-deracion kaj devas plenumi 
ĝian juran defendon, li sekvas la  organan vivon de NKN kaj de la kongresoj, kaj difuzas per 
cirkuleroj la informoj ricevitaj kaj la naciaj kalendaroj. 

 

Art. 10 - La elekto de NKL-delegatoj al la diversaj komisionoj, komita-toj aŭ eksteraj NKL-
konsilioj estas farata dum konfederacia kunvego, kongreso aŭ KNK. 

La konfederaciaj komisiitaj avertos la sindikatojn pri invitoj, kiuj povus alveni al ili. 

Ili estos devontigitaj peti mandaton al la pli venonta kongreso aŭ KNK pri la temo de sia 
invitado. 

Ili raportos pri ĝia plenumo en la kondiĉoj, kiu la kongreso aŭ KNK petos ilin. 

 

Art. 11 - La konfederaciaj komisiitaj devas sendi, antaŭ ĉiu KNK, kon-fidenca aktiveco-raporto 
al sindikatoj. 

 

REGIONAJ KAJ LOKAJ UNIOJ 

 

Art. 12 - La konfederacio estas dividata en regionaj unioj, kies la nombro kaj la geografia limo 
estas determinata per konfederacia kongreso, konsidere de la lokalizo de la lokaj unioj kaj de 
la izolataj sindikatoj. 
La distribuo de la aktivecoj aeroj de la lokaj unioj (LU) aŭ de la izolataj sindikatoj estas 
determinata per la regionaj unioj (RU) konsidere ilia lokalizo kaj de la fizika kaj homa 
geografio de la teritorio. 
La LU kaj la RU estas la esprimo mem de NKL-federalismo tra komune aktivecoj ekzercitaj per 
la sindikatoj preter ili sektoro aŭ ili sekcio, en la klasbatalo, kiel en la administro de la 
konfederacio. 
La RU ricevas kaj aprobas aŭ ne la kunteniĝ-peton de novaj sindikatoj en la konfederacio kaj ĝi 
informas la plej KNK-on venontan ĉia decido, kiujn ili prenas pri tio. 
La RU povas korespondi inter ili kaj kun la federacio. Okaze de KNK, la konfederacia 
sekretario donos ĉiujn utilajn indikojn por permesi tiujn interrilatojn. 

La RU devas fari aktivec-raporton okaze de ĉiu KNK-kunveno. Tiuj raportoj devas esti 
komunikataj al la aliaj RU kaj al la federacioj. 

 

FEDERACIOJ 

 

Art. 13 - La federacioj havas la taskon kunordigi interregione la agadon de la sindikatoj 
aniĝigitaj. La kreado de ĉiu federacio kaj la determino de la koncernaj profesiaj sekcioj estas 
de la kompetenteco de la konfederacia kongreso. Ĉiu federacio devas fari aktivec-raporton 



okaze de ĉiu KNK-kunveno kaj de la konfederacia kongreso. Tiuj raportoj devas esti komunikaj 
al la regionaj kunigoj kaj al la aliaj federacioj ekzistigataj. 

Ili ne povas forkuri al la kongres-akordoj kaj ne povas interveni ekster sia sekcio. 

 

RAJTIGILO IV 
KONGRESO 

 

Art. 14 - La sindikatoj kunvenas ĉiuj du jarojn konfederacie okaze de kongreso. 
Nuraj la sindikatoj ĝisdataj pri iliaj kotizoj, aŭ kies la malfruo de kotizoj ne superas de unu jaro 
la lasta templimo povos partopreni al kongreso. Pri la sindikatoj, kies la malfruo estos pli 
grava, la decido rajte apar-tenos al la kongreso. 
La plimulto de la regionaj unioj aŭ la kvarono de la NKL-sindikatoj aniĝigitaj povas fari la 
peton de unu ekstraordinara konfederacia kongreso. Tiukaze, la konfederacia sekretario 
devos, antaŭ unu mona-to, organizi referendumon pri tio demando. Se absoluta plimulto de la 
sindikatoj jesas tiun peton, la kongreso kunvenos en la tri monatoj sekvantaj. Nuraj la 
demandoj proponitaj dum la referendum-peto povos esti enskribantaj je la tagordo de tiu 
kongreso. 
La elspezoj de organizo pri la konfederaciaj kongresoj estas pagataj per la konfederacia kaso. 
Ĉiu NKL-ano povas ĉeesti je la kongreso, kiel observanto. 
 
Art. 15. - La konfederacia sekretario avizas la sindikatojn pri la kongresa sinteno, almenaŭ ses 
monatojn antaŭ la daton de tiel nomata kongreso, kaj ilia petas la demandojn meti je la 
tagordo. 
La sindikato, kiu deziras meti demandon al la tagordo havas du monatojn por alvenigi sian 
demandon al la konfederacia sekretario. Li-mem faras raporton pri tiu demando. kiekaze pluraj 
sindikatoj regis-trus la saman demandon je la tagordo, tiu estas la sindikato, kiu faris la unuan 
peton, kiu ŝarĝis sin fari la raporto. 
La konfederaciaj komisiitaj faras moralan kaj financan raportojn de ilia mandato depost la 
lasta kongreso. Ili transigas tiujn raportojn al ĉiuj sindikatoj. 
La konfederacia sekretario faras la tagordon laŭ la respondoj de la sindikatoj. La tagordo kaj 
raportoj de la sindikatoj kaj de la komisiitoj estas senditaj per la konfederacia sekretario al ĉiuj 
sindikatoj, kvar monatojn antaŭ la kongres-dato. 
Poste la  ricevo de la tagordo kaj  de la raportoj, ĉiu sindikato povas fari kontraŭ-raporton pri 
la punktoj de la tagordo. Tiuj kontraŭ-raportoj estas senditaj per la konfederacia sekretario al 
ĉiuj la sindikatoj, du monatojn antaŭ la kongres-dato. 

 

Art. 16 - La kongres-raporto estos publikigata sub la respondeco de la konfederacia 
sekretario. Ĉiu sindikato, loka unio, regiona unio, federa-cio, ricevos unu ekzempleron pri tio 
pagos per la konfederacia kaso. 
Original-kopio de la raporto, la raportoj de la eventualaj komisionoj tiel, kiel la proponoj 
registrataj por la kongreso estos destinitaj al la KNL-arĥivoj. Ĝi devas esti meti je la dispono 
de la sindikatoj, kiuj petas ĝin. La send- kaj fotokopi-elpezoj estas pagota per la petulo. 
 
Art. 17 - Ĉiu sindikata reprezentata en kongreso disponas de unu voĉo. Ĉiu delegitaro povas, 
principe, escepte reprezenti nur du sindikatoj maksimume. 



RAJTIGILO V 
KASISTO 

 

Art. 18 - La rimedoj de la konfederacio estas provizataj per la prezo de la konfederacia karto 
kaj la elprenoj sur la glumarko. La glumarko es-tas unika. Ĝia distribuo estas tiel : 

1. la sindikato ; 
2. loka unio ; 
3. regiona unio ; 
4. la federacio ; 
5. la konfederacio. 
 

La konfederacia karto kaj la glumarkoj estas devigaj kaj devas esti distribuaj per ĉiuj sindikatoj 
al iliaj anoj. 
 
Art. 19 - La preza de la karto kaj la konfederacia parto pri la glumarko estas difinaj per la 
konfederacia kongreso. La tute produktaĵo de la aĉetoj de karto estas pagota en la 
konfederacia kaso. 

 

Art. 20 - La distribu-mekanismo de la glumarko-prezo estas tiel : la lokaj unioj faras la etaton 
de glumarkaj bezonoj de ĉiu sindikato en ilia urbeto ; Ili sendas tiun etaton al la regionaj unioj. 
La regionaj unioj akiras sin cxi tiuj ĉe la konfederacia kasisto kaj faros la distribuon laŭ la 
petoj. 
Por la bona funkcio de la pagoj de la kotizoj, la regionaj unioj faros al ĉiu mendo pag-ateston 
kaj bezon-kaze sendos staton de la kotizoj, kiuj koncernas ilin al la ekzistantaj federacioj de 
industrio. La regionaj  unioj sendos al la konfederacia kasisto la partoj koncernantaj la konfe-
deracion kaj la federaciojn ekzistantajn. 
La regionaj unioj trovas siajn rimedojn en la parto, kion ili elprenas de la konfederacia 
glumarko, kion ili vendas al la lokaj unioj  aŭ al la sindikatoj, kiuj al ili estas  ligataj. Same la 
lokaj unioj faras rilate al siaj sindikatoj. Same la sindikatoj faras rilate al siaj anoj.  
La federacioj elprenas sur la vend-produkto de la glumarko nur parto respondanta al la 
necesaj elspezoj de siaj laboroj kaj sia generala aktiveco. 
La konfederacia kasisto transmetos al la federacioj la ristornojn rajte apartenantajn al ili. 
 

Art. 21 - La  NKL-kaso estas konfidata al la konfederacia kasisto, kiu responsas pri tiu ĉi sub 
la KNK-kontrolo. 
Finaca raporto estos farita okaze de ĉiu KNK per la konfederacia kasis-to. 
Al ĉiu kongreso, estas stariganta komision de pluraj anoj elektata per la kongreso el la 
delegitoj de almenaŭ tri malsamaj sindikatoj. Tiu komisio raportas pri siaj observoj antaŭ ol 
doni kviateston al la konfe-deracia kasisto. 

  

KONTROL-KOMISIO 

 

Art. 22 - Atikolo forprenita per la tridek kvina kongreso (oktobro 2015). 

  

SOLIDAREC-KASO 

 

Art. 23 - Atikolo forprenita per la tridek kvina kongreso (oktobro 2015). 

 

I.L.A-KASO 

 

Art. 24 - Atikolo forprenita per la tridek kvina kongreso (oktobro 2015). 

 



RAJTIGILO VI 
DIVERSAJ DISPONOJ  

 

Art. 25 - Ĉio konflikto ekzistanta en la sino de NKL koncernanta la sekvaj organismoj : 
sindikato, loka unio, regiona unio aŭ federacio povas submetesti en la plej proksima ordinara 
KNK (aŭ  en la ekster-ordinara KNK kunvokita en la kondiĉoj antaŭvidantaj  en la artikolo 4), 
kiu havas provizoran povon de decido, povanta iri ĝis la eksigo de sindikato, de loka unio, de 
regiona unio, de federacio. Sole la kongreso povas prononci ĝian opinion definitive. 
Okaze de seriozaj cirkonstancoj, KNK povas decidi la kunvokon de ek-sterordinara kongreso.  
La organismo kulpigita gardas la rajton prezenti rekte ĝian defendon.  
Ĉio konflikto prezentata en KNK aŭ en kongreso devos esti enskribita je la tagordo. 
 
Art. 26 - Ĉio kontestata kazo ne antaŭvidita, estos submetata je la plej proksima KNK-
kunveno, kaj tranĉata laŭ la spirito de la nunaj statutoj. La KNK-decido devos esti konfirmata 
per la absoluta plimulto de la sin-dikatoj. 

 

SIDEJO 

 

Art. 27 - La NKL-sidejo estas tio de la konfederacia sekretario. 

 

MODIFO DE LA STATUTOJ 

 

Art. 28 - La nunaj statutoj povas esti modifataj nur per konfederacia kongreso, kondiĉe ke la 
teksto de la modifoj estis metanta je la kono de la sindikatoj, tri monatoj antaŭ kaj ses monatoj 
pri tio, kio koncernas la artikoloj 7, 8, 10 kaj 11. 
 

MALFONDO 

 

Art. 29 - Okaze de malfondo, la likvidado de la socia aktivo estos paga-taj al unu aŭ pluraj   
neprofitcela lukra organizoj elektita per la mal-fond-kongreso. 
 


