Colocviul Academiei Europa a CESI: “Viitorul regimurilor de pensionare”
Din 26 în 28 februarie 2007, Academia Europa, centru de cercetare şi de formare a CESI va
organiza la Berlin, în colaborare cu afiliata sa din Germania, Confederatia dbb,

un colocviu

internaţional despre “Viitorul regimurilor de pensionare”. Această conferinţă la care sunt aşteptaţi
aproximativ 150 de invitaţi din toată Europa va începe o serie de trei colocvii cu tema: “Europa în faţa
provocării demografice - soluţii pentru a ieşi din criză”. Diferite modele de regimuri de pensionare şi
perspectivele lor de viitor vor fi prezentate şi dezbătute împreună cu experţi de nivel înalt.Se înscriu în
mod egal în acest cadru consideraţii ca cea a pauperizării persoanelor vârstnice, echitatea între generaţii
şi problema unei pensionări axate pe copii.
Domnul ministru Franz Muntefering reprezentând Bundesminister für Arbeit und Soziales va
fi oratorul principal.Vor interveni în mod egal Johann Hahlen (secretar de stat în Ministerul Internelor),
Prof. Gert G. Wagner (Biserica evanghelică din Germania), Prof. Winfried Schmahl (Universitatea din
Breme), Ralf Brauksiepe (membru al Bundestag-ului), Klaus Dauderstadt (Preşedintele sindicatului
GdS), cât şi Francois Ziegler (Comisia europeană).
“Diminuarea preţurilor curente de natalitate şi creşterea numărului de persoane vârstnice
plasează societăţile europene în faţa a serioase provocări. Sindicatele trebuie în mod egal să se intereseze
de această problemă.Cu seria noastră de colocvii dorim să punem în lumină aceste provocări şi să
dezvoltăm eventuale acţiuni în colaborare cu experţii”, a declarat Peter Hessen, Preşedintele federal al
DBB şi Preşedinte al Academiei Europa.
Al doilea colocviu va avea loc între 8 şi 11 mai 2007 la Sevilia şi se va referi la “integrarea
tinerilor şi muncitorilor vârstnici pe piaţa de muncă ”.Ultimul colocviu este prevăzut a se desfăşura în
perioada 12 - 14 septembrie 2007 la Bruxelles şi va fi intitulat “A favoriza natalitatea – femeile şi
bărbaţii între viaţa familială şi viaţa profesională”.
Pentru orice informaţie suplimentară, vă rugăm să vă adresaţi Directorului Academiei Europa,
Cristoph Vondenhoff (Email: vondenhoff@cesi.org), sau să consultaţi site-ul internet al Academiei
Europa : www.cesi.org/academia-europa.
.

