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COMUNICAT DE PRESĂ
“Fit for Fair European Speakers Tour 2014” 18 iunie 2014
“Măsura sportivității: culisele pregătirilor pentru Cupa Mondială 2014 din Brazilia”
„AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.) organizează în data
de 18 iunie 2014 în incinta GODOT Cafe-Teatru (Strada Blanari nr. 14, sector 3, Bucureşti)
conferința de presă “Fit for Fair European Speakers Tour 2014” și seminarul cu tema “Măsura
sportivității: culisele pregătirilor pentru Cupa Mondială 2014 din Brazilia”.
Conferința de presă este organizat cu ocazia “Fit for Fair European Speakers Tour 2014”,
eveniment care se bucură de prezența lui Gustavo Francisco C. Garcia, invitat din Brazilia,
reprezentând una din cele mai mari confederații sindicale din Brazilia - União Geral dos
Trabalhadores (UGT). Gustavo Garcia activează în domeniul politicilor publice la nivelul
departementului de Relatii Internationale si Integrare Regionala din cadrul UGT și are o bogată
experiență în domeniul integrării regionale și a cooperării internaționale, precum și a
colaborării cu instituții și organizații internaționale precum ITUC (International Trade Union
Confederation) și ILO (International Labour Office).
Prezența sa este extrem de importantă în contextul evenimentelor sociale declanșate în
Brazilia, evenimente generate de pregătirile pentru Cupa Mondială 2014, acțiuni declanșate la
nivelul societății civile ca răspuns la abordarea complet inechitabilă a acestui eveniment.
Alături de invitatul din Brazilia, la eveniment vor fi prezente mai multe organizații membre ale
Grupurilor de Lucru Educație pentru dezvoltare și Policy&Advocacy din cadrul FOND
(Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România), precum si
reprezentanti ai sindicatelor, cu scopul ca împreuna, să putem avea un raspuns unitar în fața
unor astfel de problematici sociale la nivel global.
Conferința de presă va fi urmată de seminarul cu tema “Măsura sportivității: culisele
pregătirilor pentru Cupa Mondială 2014 din Brazilia”, eveniment public adresat rețelei de
multiplicatori create în cadrul proiectului, membrii a diferite sindicate, organizații
neguvernamentale, studenți, elevi etc. De asemenea, seminarul va beneficia de intervenția
reprerezentanților FOND si a invitatului din Brazilia, ceea ce va aduce un plus de valoare prin
facilitarea schimbului de experiență cu zona de dezvoltare Global South.

Evenimentele se derulează în cadrul proiectului european „Fit for Fair – Global learning for
decent work in the sportswear industry”, co-finanţat de Comisia Europeană prin Programul de
educaţie pentru dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, număr de referință DCI-NSAED/2012/279-938. Acest proiect se derulează pe parcursul a 3 ani (2013-2015) si își propune să
susțină egalitatea de gen prin înlăturarea efectelor negative ale globalizării asupra condițiilor
munca din cadrul industriei producatoare de articole sportive. „AUR” – Asociaţia Naţională a
Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.) implementează acest proiect la nivel european
împreună cu parteneri din Germania, Marea Britanie, Bulgaria, Slovacia și Republica Moldova.
Proiectul are la baza un parteneriat internațional coordonat de catre “Christliche Initiative Romero” (CIR) din
Germania, alaturi de “Labour behind the Label” (LBL) din Marea Britanie, “Gender Education, Research and
Technologies Foundation” (GERT) din Bulgaria, “Slovak Centre for Communication and Development” (SCCD) din
Slovacia, “Gender-Centru” (GC) din Republica Moldova și “AUR” – A.N.S.R.U. din România. Organizatiile partenere
din Bulgaria, Slovacia si Moldova, alaturi de “AUR”- Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane sunt
membre ale Coaliţiei Regionale KARAT, coalitie cu peste 60 de membri in peste 20 de tari ale Europei Centrale şi de
Est, precum si a statelor CIS, avand ca obiectiv asigurarea egalitatii de gen în regiune prin monitorizarea
implementării politicilor şi conventiilor internaţionale. Totodata, aceasta initiativa internationala promoveaza un
parteneriat echitabil cu parteneri din zona de dezvoltare Global South, precum Organisazion der Mujeres
Salvadorenas por la Paz (ORMUSA) din El Salvador si Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas „María
Elena Cuadra“ (MEC) din Nicaragua, dar si organizatii asociate care sustin initiativa noastra la nivel global.
Proiectul răspunde Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului privind eradicarea sărăciei, promovarea egalității de
gen, precum și crearea de parteneriate globale pentru dezvoltare. Deasemenea, proiectul se înscrie în obiectivul pe
care România, ca stat donator, și l-a asumat prin politica de Cooperare pentru Dezvoltare, obiectiv potrivit căruia
țara noastră se angajează să acorde asistență statelor terţe în vederea reducerii sărăciei, obstacolul principal în
asigurarea dezvoltării sociale şi economice a unei ţări.
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Pentru informații suplimentare referitoare la proiectul european “"Fit for Fair - Global Learning for Decent Work in
the Sportswear Industry" va rugam sa accesați http://fitforfair.muncadecenta.ro/

