BOLETIM ELECTRÓNICO DIRIGIDO AOS MEMBROS DA FIAET DE
DEZEMBRO DE 2009
UM BOM ANO PARA A FIAET
Caros membros,
Encontramo-nos de novo no final de mais um ano e é altura de fazermos um balanço do
nosso trabalho. Este ano, o processo de análise é bastante agradável de executar. Graças
aos esforços do Comité Executivo e à colaboração das organizações filiadas, o ano de
2009 foi bem sucedido, dado ter constituído um ponto de viragem relativamente a
algumas tendências preocupantes que se vinham a verificar na FIAET nos últimos anos.
A nossa base de filiação e as receitas estão equilibradas e verifica-se uma maior
comunicação entre os membros e também entre os membros e o Secretariado.
Realizámos duas interessantes conferências que envolveram vários membros.
Infelizmente não nos foi possível atribuir um maior número de subsídios que
possibilitasse uma participação mais alargada das organizações filiadas nestas
conferências. No entanto, estão a ser solicitados os fundos necessários para podermos
vir a fazê-lo no futuro.
A participação das organizações filiadas na nossa Rede Global com a SOLIDAR
aumentou, tendo sido alargada no sentido de, em 2009, passar a incluir os países árabes.
A colaboração com a SOLIDAR nas actividades europeias melhorou ao ponto de neste
momento todos os membros da FIAET terem sido convidados para participar no Comité
de educação da SOLIDAR, a fim de planearem em conjunto com as organizações da
SOLIDAR as actividades futuras.
COMUNICAÇÃO DA FIAET – O VOSSO LOGIN DE MEMBRO DA FIAET
Com o lançamento do novo sítio web da FIAET no início deste ano, temos neste
momento um meio de comunicação efectivo com as organizações filiadas. O sítio web
da FIAET www.ifwea.org constitui o meio privilegiado do Secretariado para manter os
seus membros informados sobre as actividades, sendo actualizado regularmente.

Solicita-se que consultem o sítio web a fim de se manterem informados sobre eventos
presentes e futuros, notícias sobre membros e recursos disponíveis.
Enquanto membro da FIAET com a situação regularizada, poderá aceder aos
documentos oficiais da FIAET no sítio web da FIAET, através da página dos membros,
clicando no registo (login) de membros na página principal do sítio web.
O nome do utilizador é:
Ifweamember
E a palavra passe é:
education
Em 2010 procederemos ao desenvolvimento do sistema de comunicação através da
Internet, de forma a possibilitar uma maior participação por parte das organizações
filiadas.
INSCRIÇÃO DA FIAET 2009 NA ÁFRICA DO SUL COMO ORGANIZAÇÃO
NÃO GOVERNAMENTAL
A FIAET registou-se como FIAET 2009, uma empresa sem fins lucrativos da Secção
21, da Lei para as Empresas Sul-africanas. Os estatutos e o articulado enquanto
associação, necessários para a FIAET 2009, foram reescritos de forma a respeitarem os
requisitos legais Sul-africanos e adoptados pelo Comité Executivo da FIAET a 10 de
Outubro de 2009. Estes documentos serão ratificados na próxima conferência da FIAET
em 2011. Use a sua palavra passe para consultar os estatutos e o articulado da
associação na página dos membros da FIAET.
REUNIÕES DO EXECUTIVO
O Comité Executivo da FIAET reuniu duas vezes em 2009, na Cidade do Cabo, na
África do Sul, a 25 de Fevereiro e em Nova Jersey, nos EUA, a 10 de Outubro de 2009.
Use a sua palavra passe de membro para aceder às actas destas reuniões na página de
membros da FIAET.
ACTIVIDADES DA FIAET
Em 2009, a FIAET organizou duas conferências em colaboração com organizações
filiadas:
A Conferência FIAET/LRS sobre INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO
SINDICAL, a 23-24 de Fevereiro de 2009
A
Conferência
FIAET/RUTGERS/ABF
sobre
A
EDUCAÇÃO
DOS
TRABALHADORES COMO UM DESAFIO GLOBAL, a 8-9 de Outubro de 2009.
Pode encontrar um relatório e os documentos entregues no decorrer desta Conferência
no sítio web da FIAET.
A REDE GLOBAL da FIAET e SOLIDAR tem continuado com as suas actividades,
sendo que para 2009 e 2010 a principal actividade será centrada na integração dos
trabalhadores e trabalhadoras domésticos nas convenções da OIT. Utilize a sua palavra
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passe para aceder à lista actualizada das organizações que constituem a Rede Global, no
sítio web da FIAET. Não hesite em contactar as organizações de coordenação regional
da Rede Global para obter informações detalhadas sobre eventos futuros.
FINANÇAS E QUOTIZAÇÃO DOS MEMBROS
O montante relativo às quotas dos membros da FIAET manteve-se a par das receitas dos
anos anteriores, embora o enfraquecimento do dólar face a outras moedas em 2009
tenha reduzido as receitas previstas em cerca de 10%. Não obstante, foi-nos possível
cumprir o nosso orçamento para este ano e estamos ainda a conseguir acumular um
pequeno excedente, tendo em vista a Conferência da FIAET em 2011.
O Secretariado é apoiado financeiramente pela Escola de Gestão e Relações de Trabalho
da Universidade de Rutgers, pelo que agradecemos muito sinceramente o apoio deste
nosso membro. O Serviço de Investigação do Trabalho providencia alojamento e apoio
administrativo ao Secretariado, sem qualquer encargo financeiro, tendo ainda custeado a
Conferência de Fevereiro, bem como o Comité Executivo na Cidade do Cabo.
As organizações filiadas: TSL Finlândia, SOLIDAR Bélgica, Serviço de Investigação
do Trabalho (LRS), PLADES Peru e LEARN Filipinas prestam apoio financeiro e de
coordenação ao Programa Rede Global. A Associação ABF Suécia apoiou
financeiramente a Conferência FIAET / RUTGERS em Nova Jersey, em Outubro. O
Secretariado vem por este meio agradecer a estas organizações o seu apoio inestimável,
sem o qual não teria seria possível assegurar a continuidade das actividades da FIAET.
Para mais detalhes sobre as receitas, despesas e quotização recebidas até Outubro de
2009, utilize a sua palavra passe para aceder às tabelas respectivas, na página dos
membros do sítio web da FIAET.
Agradecemos a todas as entidades filiadas que efectuaram o pagamento das suas quotas
em 2009. Sem a vossa resposta atempada o Secretariado não estaria apto a funcionar.
INSCRIÇÃO NA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO
A FIAET proporciona aos seus membros uma participação oficial na Conferência
Internacional do Trabalho (CIT) da OIT como delegados efectivos. Caso esteja
interessado em fazer parte da delegação da FIAET na 99ª sessão da CIT, deverá enviar
um pedido ao Secretariado (ifweasecretariat@lrs.org.za) até 20 de Janeiro de 2010.
Utilize a sua palavra passe, na página dos membros, para aceder ao programa das
reuniões da OIT.
A delegação da FIAET para 2010 deverá efectuar o seu registo até ao final de Janeiro. A
delegação centrar-se-á na Inclusão dos Trabalhadores Domésticos nas convenções da
OIT e será liderada pelo membro suplente do Comité Executivo, Elizabeth Tang,
também co-presidente da Rede Global e Directora Executiva da Confederação de
Sindicatos de Hong Kong. Os membros são, no entanto, livres de organizar a sua
própria agenda na CIT.
POR FAVOR TENHA EM ATENÇÃO QUE: O estatuto de delegado dá-lhe acesso
pleno à CIT. No entanto, não nos é possível subsidiar quaisquer despesas. Cada
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organização deverá angariar os seus próprios fundos para os custos de viagem e
alojamento, através das actividades programadas, tendo em vista a participação na CIT.
ARQUIVO DA FIAET
Os anteriores Secretários-Gerais Jan Mehlum e Aslak Leesland da AOF Noruega
solicitaram, ao Instituto Internacional de História Social, em Amesterdão, que atribuísse
uma morada permanente para o Arquivo da FIAET, pedido este que foi bem sucedido.
O Secretariado acompanhará os desenvolvimentos deste assunto durante o próximo ano.
Em nome do Comité Executivo, desejo-lhes um final de 2009 com muita paz e um 2010
pleno de sucessos. Por favor não hesitem em contactar-me pelo e-mail
sahra@ifwea.org, caso tenham quaisquer sugestões ou comentários.
Sahra Ryklief
Cidade do Cabo, 18 de Dezembro de 2009.

Nota: Tradução adaptada, da responsabilidade da UGT, baseada nas versões inglesa
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