UGT associa-se à Burma Campaign na defesa do povo da Birmânia

A Burma Campaign , apoiada pela Confederação Sindical Internacional (CSI) escolheu Portugal
para desenvolver a sua campanha anual de sensibilização sobre a actual situação de violação
de Direitos Humanos na Birmânia.
O constante clima de terror, que atenta os mais básicos valores humanos, que desrespeita os
direitos sindicais e de liberdade de expressão que perduram naquele País asiático, levam o
movimento sindical internacional, juntamente com várias organizações da sociedade civil, a
desenvolverem uma campanha que pugna pela restauração da Democracia e do respeito pelos
Direitos Humanos naquele País.
Representantes da Burma Campaign deslocam-se a Portugal para estabelecer contactos com
instituições, organizações e entidades portuguesas, tendo como objectivo sensibilizar, aos
mais diversos níveis, a sociedade civil e alertar para a terrível situação política e social que o
povo da Birmânia está a sofrer.
A UGT, enquanto defensora de um Estado de Direito e de todas as liberdades cívicas, politicas
e sociais, associa-se a esta Campanha, não só acompanhando os líderes da Burma Campaign
(cujo respectivo CV temos o prazer de juntar) nos diferentes contactos já estabelecidos, como
também apoiando e integrando a organização de uma reunião na sede da UGT, nos dias 17 e
18 de Setembro, que contará com uma participação estrangeira de mais de 20 pessoas.
Estão desde já agendadas as seguintes reuniões:
- Dia 15, às 10h30 no Centro de Acolhimento para Refugiados, Bobadela – O Conselho
Português para os Refugiados
- Dia 15, às 15h30, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa (Entrada pelo Largo
Rilvas)
- Dia 16, às 15h00, nos escritórios de Lisboa, da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) – Rua Viriato nº 7
- Dia 16, às 9h30, na Assembleia da República (Reunião conjunta com as Comissões:
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias; Negócios Estrangeiros;
Assuntos Europeus e Comunidades Portuguesas)
- Dia 17 e 18, Reunião na sede da UGT, Lisboa (entre as 9h30 e as 17h, com intervalo
para o almoço das 13h00 às 14h30)
A UGT, aproveita desde já, para convidar os Srs. Jornalistas a marcarem presença nos diversos
eventos, a fim de poderem dar, se assim o entenderem, a devida cobertura desta nobre causa.
Lisboa, 14 Setembro 2011

