EDUCAÇÃO E FORMAÇÂO EM DEBATE NOS SINDICATOS EUROPEUS

Realizou- se no passado dia 20, em Madrid, o dia da educação, integrada na EDUCONF,
conferência sindical do Instituto Sindical Europeu (ETUI).
Neste evento debateu-se a situação actual europeia e a necessidade de definir um
novo rumo para a criação de uma europa mais social. A formação europeia, o contrato
social para a europa, o papel dos sindicatos na criação de alternativas à crise e à
austeridade, o papel da sociedade civil e a importância da formação sindical para a
melhoria da ação sindical foram alguns dos temas debatidos.
No evento estiveram presentes os secretários gerais das organizações sindicais
espanholas que apresentaram a sua visão sobre a actual crise e os efeitos nefastos da
austeridade na qualidade do emprego, na saúde e segurança no trabalho, na
formação, no desenvolvimento económico e social e na qualidade do emprego.
Posteriormente, a secretária Geral da Confederação Europeia da Sindicatos (CES),
Bernadette Sègol, traçou o historial da crise económica e social e os seus efeitos
desastrosos na capacidade dos trabalhadores europeus defenderem os seus direitos.
Anunciou ainda o lançamento de uma ação sindical europeia para o lançamento de um
plano de investimento europeu, com políticas claras e massivas de investimento num
plano económico de recuperação da Europa. Sublinhou a necessidade de reforçar a
CES na sua ação sindical europeia contra as contínuas políticas de austeridade
implementadas a partir do Parlamento Europeu e dos governos nacionais.
Nos restantes dias de conferência estiveram em também em debate os temas relativos
à formação sindical dos dirigentes sindicais e ao trabalho do Instituto Sindical Europeu
na área da pesquisa e da formação. A necessidade de enfrentar as questões originadas
pelos novos desafios económicos, sociais e europeus que exigem uma constante
actualização dos representantes dos trabalhadores, na defesa efectiva dos direitos e
dos interesses dos cidadãos que representam.
Mais informação no site do ETUI
http://www.etui.org/Training/EduDay-2013

