UGT participa na Manifestação Europeia em
defesa do
Emprego e do Crescimento
Uma numerosa delegação da UGT composta pelos sindicatos filiados e
liderada pelo Secretário-Geral, João Proença, irá participar na
manifestação europeia do próximo dia 29 de Setembro, em Bruxelas,
convocada pela Confederação Europeia de Sindicatos (CES).
Os sindicatos vão mobilizar-se na luta contra uma crise financeira, pela
qual não são responsáveis, mas cujas consequências estão a ter um preço
muito elevado nas suas vidas, com o aumento do desemprego e das
desigualdades sociais.
A UGT e os seus sindicatos juntam-se mais uma vez à CES exigindo aos
Governos Europeus que tomem medidas urgentes que contribuam de
forma efectiva para um maior Crescimento e mais e melhor Emprego.
Não podemos continuar a ter uma União Europeia que faz do combate aos
défices a primeira de todas as prioridades e ignora os ataques
especulativos contra Estados-Membros, em especial a Grécia, Espanha,
Irlanda e Portugal.
A UGT manifesta a sua total solidariedade para com os trabalhadores
gregos e espanhóis, vítimas de políticas restritivas que põem em causa a
legislação laboral e os sistemas de segurança social e manifesta a sua
inteira solidariedade à UGT-E e às CC.OO e respectivos sindicatos na greve
geral declarada para 29 de Setembro.
Com esta manifestação em Bruxelas, os Sindicatos Europeus exigem:
- Uma Europa Social com mais solidariedade para os cidadãos europeus
A CES exige um acesso a empregos de qualidade, empregos estáveis e
uma melhor formação para todos. A garantia de salários dignos. Uma

protecção social forte, como garante de coesão social e de solidariedade.
A garantia de melhores reformas e de serviços públicos de qualidade
acessíveis a todos.
- Um Crescimento Sustentável
A CES exige a aplicação de um imposto sobre as transacções financeiras de
forma a assegurar uma política de investimento público. O
desenvolvimento de políticas sectoriais sustentáveis e dinâmicas assentes
numa economia de baixo carbono. E uma maior coordenação e
transparência fiscais, a fim de prevenir o “dumping social” na Europa.
-Políticas Europeias que promovam o Crescimento e o Emprego
Precisamos de políticas europeias que vão contra uma austeridade que
prejudica o Crescimento e o Emprego, considerando que é o crescimento
a melhor via para combater os défices e promover a consolidação
orçamental.
Informam-se os Srs. Jornalistas que entre as 11h30 e as 12h30 (hora
local), antes do início da manifestação, na sede do CGSLB (Confederação
Geral de Sindicatos Independentes da Bélgica), na Boulevard Poincaré, 7274, 1070 Bruxelas (junto à estação ferroviária do Sul onde parte a
Manifestação - ver mapa em anexo) realiza-se um encontro dos líderes
sindicais europeus com os meios de Comunicação Social. Este encontro
contará com a presença do Secretário-Geral da UGT, João Proença, que
prestará declarações aos jornalistas presentes.

Lisboa, 27 de Setembro de 2010
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