CONFERÊNCIA 2011 DA FIAET – ENFRENTAR A FLEXIBILIDADE: GLOBALIZAR ESTRATÉGIAS DE
EDUCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA O SÉCULO XXI

A Conferência Geral da FIAET terá lugar no Strand Tower Hotel, na Cidade do Cabo, África do Sul, de
29 de Novembro 2011 (3ª feira) a 1 de Dezembro 2011 (6ª feira). A Conferência Geral, que se
realiza quadrienalmente, oferece a oportunidade aos representantes das organizações filiadas na
FIAET de se encontrarem e reforçarem os laços de solidariedade internacional. A Conferência tem
como finalidade estimular o desenvolvimento de um movimento democrático para a educação e
formação dos trabalhadores/as, através da promoção do contacto entre as organizações membro,
ajudando no desenvolvimento de parcerias e promovendo boas práticas na concepção da
educação, divulgando-as através de debates, seminários, workshops e de trabalho em rede.
Os “workshops” fazem parte integrante da Conferência. Na terça-feira dia 29 de Novembro,
realizar-se-ão dois “workshops” que decorrerão ao longo de todo o dia em simultâneo:
1. Estratégias e formas de recrutamento de organizações da economia informal - coordenado
pela Associação das Mulheres Trabalhadoras Independentes (Self Employed Women’s
Association - SEWA).
2. Mudanças Climáticas - coordenado pela Federação Internacional dos Trabalhadores dos
Transportes (International Transport Workers Federation - ITF).
Na quarta-feira, dia 30 de Novembro, realizar-se-ão três “workshops”, com a duração de meio-dia e
que terão lugar em simultâneo:
1. Paz, Democracia e Organização - coordenado pelo Centro da Democracia e dos Direitos dos
Trabalhadores (Democracy and Workers’ Rights Centre - DSWRC).
2. Academia Online da FIAET: Construir Organizações Sindicais Democráticas - coordenado
por Sahra Ryklief, Secretária-Geral da FIAET.
3. Academia Online da FIAET: Competências na área da Negociação Colectiva para
Negociadores Sindicais - coordenado pelo Serviço de Investigação do Trabalho (Labour
Research Service - LRS).
Na sexta-feira, dia 2 de Dezembro, haverá um ”Intercâmbio na Área da Investigação Laboral” coordenado pela Dr.ª Sue Schurman, Presidente da FIAET.
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As inscrições estão abertas para a Conferência 2011da FIAET. Clique aqui para ver o Programa da
Conferência e para se inscrever.
CRIE O SEU PRÓPRIO SITIO
Precisa de um novo sítio? Não precisa ser um especialista em computadores para criar o sítio da
sua organização. A “Asocion” tem as ferramentas que permitem a qualquer pessoa criar um sítio e
os seus associados/as, em todas as partes do mundo, podem contribuir para o seu sítio, ao publicar
as suas notícias, fotos, participar em debates e ainda muito mais. A FIAET tem vindo a utilizar a
“Asocion” nos últimos meses, visite o novo sítio da FIAET através do link: http://ifwea.asocion.com/
para ver o que pode ser feito. Quer também criar seu próprio sítio na Net? Clique aqui para obter
um guia sobre como criar o seu próprio sítio.
REBELIÃO NA ÁFRICA DO NORTE: RECUPERAR A CIDADANIA ROUBADA
Nos últimos meses temos assistido à mudança do panorama político na África do Norte, com as
pessoas comuns a saírem à rua exigindo uma alteração do status quo. O sr. Hasan Barghouthi, VicePresidente da FIAET e Director Executivo da DSWRC Palestina, aprofunda as raízes históricas e
políticas da rebelião. Clique aqui para ler este artigo.
OS AJUMMAS LUTAM PELOS SEUS DIREITOS
"Existem três sexos: Homens, Mulheres e Ajummas", diz um provérbio urbano Coreano.
O termo “Ajummas” refere-se geralmente às mulheres casadas que já não estão disponíveis para
namorar e que gostam de incentivar os seus maridos e filhos a produzirem mais (ganharem salários
mais altos ou obterem melhores notas nos exames), não se coibindo de arrebatarem saldos de
última da hora, nas mercearias. Contudo, a virtude mais célebre das “Ajummas”, é que são
trabalhadoras natas; anjos domésticos e gladiadoras tudo isto numa só pessoa. As “Ajummas” com
baixo rendimento familiar frequentemente trabalham durante longas horas, em empregos árduos e
de baixos salários, para ganharem algum dinheiro para as suas famílias no sempre crescente custo
de vida da Coreia. Clique aqui para ler sobre como este grupo de trabalhadoras sul-coreanas
exploradas tem lutado pelo direito a um Trabalho. Digno. Clique aqui, também, para ler mais sobre
a luta dos trabalhadores/as de limpeza da Universidade Hongik.
O LEF VISITA CLASS DO NEPAL
O Sr. Khalid Mahmood, membro do Comité
Executivo da FIAET e Director da Fundação
para a Educação Laboral (Labour Education
Foundation - LEF) do Paquistão, visitou o
Centro de Estudos Laborais e Sociais (Centre
for Labor and Social Studies do Nepal –
CLASS). A reunião incidiu sobre uma possível
cooperação e fortalecimento do movimento
sindical. As organizações compartilharam as
suas experiências, dificuldades e histórias de
sucesso. Clique aqui para ler um relatório da
visita.
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PARABÉNS AO SEWA
No dia 7 de Abril de 2011 o programa “Rudi na
Rádio” recebeu dois prémios do Ministério da
Informação e Radiodifusão, da Índia. Smt. Ambika
Soni, o Ministro da Informação e Radiodifusão,
atribuiu quatro prémios; o Prémio temático foi
ganho por “Rudi na Rádio” uma rádio comunitária
operada
pela
Associação
de
Mulheres
Trabalhadoras Independentes (SEWA), de
Ahmedabad. À SEWA foi também atribuído o
prémio pela participação na comunidade. Clique
aqui para ler a história.
1º DE MAIO –
TRABALHADORES

DIA

MUNDIAL

DOS

O Dia Mundial dos Trabalhadores (May Day)
constitui a celebração das conquistas sociais
e económicas do movimento sindical
internacional. Na maioria dos países do
mundo, o dia é comemorado com
manifestações de rua e marchas organizadas
por milhões de trabalhadores/as e seus
sindicatos. Este ano será marcado por
manifestações contra as perdas de postos de
trabalho e contra as medidas de austeridade.
Visite os seguintes sítios para obter
informações sobre alguns dos muitos
eventos:
http://www.mua.org.au/events/may-day-2011/
http://www.fsunion.org.au/FSU-in-your-Region/State-Offices/SANT/May-Day-Events-2011.aspx
http://www.tuc.org.uk/economy/tuc-19498-f0.cfm
http://www.ictu.ie/mayday/2011/05/01/may-day-public-demonstration-resist-austerity-there-is-abetter-fairer-way/
http://basicsnews.ca/?p=2873
http://www.ura-aft.org/node/452
http://www.psc-cuny.org/may-day-2011

As organizações filiadas na FIAET estão convidadas a enviar-nos notícias e fotos dos seus eventos do
Dia do Trabalhador. UM FELIZ DIA DOS TRABALHADORES!
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CONTACTE-NOS
→ Coloque as suas notícias e fotos no sítio “Asocion” da FIAET.
→ Coloque os seus comentários, fotos e links na página do Facebook da FIAET.
Envie-nos um e-mail para: ifweasecretariat@lrs.org.za.
Leia, debata e comente os E-Boletins da FIAET no blogue da FIAET.
Registe-se no blogue para não perder nenhum dos E-Boletins da FIAET.

LISTA DE ENDEREÇOS
Estamos a expandir a Mailing List do E-Boletim da FIAET. Se está a receber um E-Boletim pela
primeira vez, é possível que se deva à recomendação por parte dos seus filiados para que o/a
inseríssemos na nossa Lista de Endereços. Se não deseja receber futuras edições, por favor utilize a
opção “unsubscribe” abaixo referida ou envie-nos um e-mail para: ifweasecretariat@lrs.org.za.
Deseja adicionar membros da sua organização à nossa Lista de Endereços? Envie-nos os respectivos
e-mails.

Fax: +27 21 447 9244
Tel: +27 21 447 1677

IFWEA, c/o Labour Research Service
P.O.Box 376
Woodstock 7915
Cape Town, South Africa

Email: ifweasecretariat@lrs.org.za
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