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Camaradas,
A UIS de Pensionistas e Aposentados da Federação Sindical Mundial e os
Pensionistas e Aposentados da Dinamarca, que serão os nossos anfitriões,
convidam os PeA do seu sindicato ou organização classista para participar na
Conferência Regional da Europa da Unión Internacional de Sindicatos de
Pensionistas e Aposentados, que se realizará na Dinamarca, na Escola Sindical
Ranzausminde, (Copenhague) o dia 20 de julho de 2016 (chegada ao aeroporto de
Copenhague em 19 de julho e saida o 21 de julho), para nela se criar e estabelecer
a estrutura Regional da Europa da Unión Internacional de Sindicatos (UIS) de
Pensionistas e Aposentados (PeA) da Federação Sindical Mundial (FSM).
A criação desta estrutura regional da UIS de PeA da FSM ajusta-se no quadro dos
Estatutos desta UIS aprovados no seu Congresso fundacional realizado em
Barcelona (fevereiro de 2014), e mostra o rumo ascendente do movimento sindical
classista, á vez que salienta o rumo positivo da FSM e dos PeA na Europa.
Estamos a viver hoje no período de uma profunda crise do sistema capitalista. O
capital e os governos capitalistas tentam descarregar o peso da sua crise sobre os
trabalhadores e o povo, um feito que tem um nefasto impacto para os trabalhadores
de todos os sectores, mas também para os PeA. Os Pensionistas e Aposentados
vemos diminuir as nossas pensões e os nossos direitos, comprovamos como
empiora a nossa vida e a dos nossos filhos. Os PeA de toda a Europa devemos
actuar com o internacionalismo proletário que caracteriza a FSM e lutar para que o
direito a uma pensão pública, que nos permita viver com dignidade, seja uma
realidade em todos as partes do nosso continente. Vamos lutar para alicerçar a
saúde e os medicamentos gratuitos, por uma segurança social pública e gratuita, por
pensões públicas e dignas.
Cada organização que confirme a sua participação receberá a agenda com os
detalhes da sua participação na Conferência. Como em cada evento internacional da
FSM (única organização mundial de sindicatos que não recebe qualquer subvenção
nem ajuda dos governos), cada participante paga os seus bilhetes de viagem. O
alojamento de um (1) participante e a alimentação deste, para dous (2) dias, serão
por conta dos anfitriões e da UIS de PeA. Aceitarão-se delegados suplementários se
eles assumirem a totalidade do custo da sua estadia na Dinamarca. Por causa das
dificuldades financeiras, roga-se aos participantes que tiverem a capacidade de
pagar a totalidade ou parte da sua estadía na Dinamarca, para que façam este
pagamento como mostra de solidariedade internacionalista.
Os delegados que precisem visado para entrar na Dinamarca tem de informar, como
mais tarde o próximo mes de maio de 2016, os seus nomes e responsabilidades
sindicais, para ser-lhes enviada, desde a Dinamarca, con antecipação suficiente a
carta de convite pessoal.
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Camaradas, invitamos a participarem na Conferência Regional da Europa da UIS de
PeA e a ajudarem, com a sua participação e propostas, para esta Conferência ser
um sucesso para o sindicalismo de classe.
Podem mandar as solicitações de participação ao correio: quimboix@quimboix.es.

Fraternalmente,
17 de janeiro de 2016

.

Janni Milsted
Dirigente Sindical danesa
Pensionista Fundadora de
la UIS de PyJ de la FSM

Quim Boix
Secretario General
UIS de PyJ de la FSM

Dimos Koumpouris
Presidente
UIS de PyJ de la FSM
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