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Press Release

40 anos de solidariedade entre associações militares na Europa:
A EUROMIL comemora o seu 40º Aniversário
A 13 e 14 de Setembro de 2012, a Organização Europeia das Associações
Militares (EUROMIL) comemora seu 40º aniversário. A EUROMIL, uma
organização congregadora, é em toda a Europa o fórum principal para a
cooperação entre associações profissionais militares em aspectos do interesse
comum. Fundada em 1972 por 8 associações de 5 países europeus ocidentais, a
organização cresceu firmemente e é composta agora de 43 associações de 28
países. Da Federação Russa à Irlanda, da Finlândia ao Chipre, a EUROMIL
defende os interesses sociais e profissionais do pessoal militar de todos os postos
na Europa e promove o conceito do “cidadão em uniforme”. Através do seu
escritório em Bruxelas, a EUROMIL facilita a troca de informação, de experiências
e das melhores práticas entre associações membro. A organização, além disso,
pretende fixar e melhorar os direitos humanos, os direitos fundamentais e os
interesses socioprofissionais dos soldados, monitorizando e advogando ao nível
europeu. A EUROMIL apoia a inclusão do pessoal militar na legislação social e
laboral da União Europeia.
Entre as suas realizações, distingue-se a contribuição significativa da EUROMIL a
fim de criar as circunstâncias políticas em que alguns países introduziram a
legislação e os regulamentos que reconhecem a legalidade das associações
representativas para o pessoal militar. A EUROMIL continua a apoiar o direito de
associação em todos os países europeus e a dar forma a associações para que o
pessoal militar proteja os seus direitos sociais. Na actualidade, o principal desafio
é o impacto negativo da crise económica e financeira nos orçamentos da defesa.
As subsequentes reduções na despesa de defesa nacional e nos efectivos das
Forças Armadas criaram novos desafios para as associações nacionais e para a
EUROMIL.
Mesmo antes que 1989 a EUROMIL tomou consciência das mudanças políticas e
do seu impacto em todos os cidadãos da Europa, enquanto a União Europeia
evoluiu para a integração política e económica das nações num ritmo crescente.
Hoje em dia, a organização mantém contactos formais com Instituições
Europeias, o Council of Europe (CoE), o North Atlantic Treaty Organization
Parliamentary Assembly (NATO PA), a Organization for Security and Cooperation
in Europe (OSCE) e a European Trade Union Confederation (ETUC).
Adicionalmente, a EUROMIL estabeleceu parcerias com a Parliamentarians
Network for Conflict Prevention (PN), a European Security Round Table (ESRT),
Dr. Manfred Wörner Circle (DMWC) e mais recentemente com a European
Movement International (EMI).
Neste Outono, a 26 e 27 de Outubro realizar-se-á o 4º Congresso da EUROMIL.
O Congresso é o órgão da mais alta autoridade na EUROMIL. É composto por
delegados das associações membro em proporção à sua representatividade e
encontra-se a cada quatro anos. O Congresso elege o presidente e os membros
da direcção, aprova os objectivos a longo prazo da política da organização e tem
a autoridade única para fazer alterações ao seu estatuto. Representantes de alto
nível participarão na abertura oficial do mesmo.
Para mais informação, por favor visite o site da EUROMIL: www.euromil.org

