
 WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS 
  Class oriented - uniting - democratic - modern – independent – internationalist! 

 

 

 

 
40, ZAN MOREAS STREET, ATHENS 11745  GREECE 

TEL. (+30) 2109214417, (+30) 2109236700, FAX (+30) 210 9214517 
www.wftucentral.org   E-MAILS : info@wftucentral.org, international@wftucentral.org 

1 
ΗΜ 28.04.2016 

 

Indkaldelse af 

Regional Europæisk Konference 

for WFTU’s  

Internationale Forbund af Pensionister 
 

 

 

Kære medpensionister og efterlønnere 

Det Internationale Forbund af Pensionister under Verdens Faglige Sammenslutning (WFTU), 

med dets danske afdeling som vært, inviterer alle pensionister og efterlønnere, som er med i en 

fagforening eller anden klasseorienteret organisation, til at deltage i Forbundets Regionale 

Europæliske Konference, der afholdes i Danmark på Rantzausminde den 20. juli 2016. 

Oprettelsen af den europæiske afdeling af det Internationale Forbund af Pensionister omfattes 

af de statutter, der blev vedtaget på den stiftende kongres, der blev afholdt i Barcelona i februar 

2014. Det vidner om den klasseorienterede fagbevægelses fremgang og understreger den positive 

udvikling, som WFTU og dets Forbund af Pensionister er inde i. 

Vi befinder os i en periode, der helt er præget af den grundlæggende krise i det kapitalistiske 

system. Kapitalen og de kapitalistiske regeringer prøver at læsse krisens byrder over på 

arbejderne, på befolkningerne – en kendsgerning, der har katastrofale følger såvel for alle 

arbejdere i alle sektorer som for pensionister og efterlønnere. 

Pensionister og efterlønnere ser deres pensioner og deres rettigheder blive reduceret. De 

oplever, hvordan deres liv og deres børns liv til stadighed forringes. 

http://www.wftucentral.org/
mailto:info@wftucentral.org
mailto:INTERNATIONAL@WFTUCENTRAL.ORG
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Det Internationale Forbund af Pensionister i hele Europa må nu handle ud fra den proletariske 

internationalisme, som WFTU står for, og må kæmpe for deres rettigheder, så de offentlige 

pensioner muliggør et liv i værdighed og bliver en realitet overalt på vort kontinent. 

Vi vil kæmpe for en styrkelse af gratis sundhedsydelser og medicin, for offentlig og gratis 

socialforsikring, for offentlige og værdige pensioner. 

De organisationer, der bekræfter deres deltagelse i konferencen, vil modtage et detaljeret 

program.  

Da WFTU som den eneste faglige verdensorganisation ikke modtager understøttelse fra 

nogen regering, må deltagerne – som i alle WFTU-konferencer - selv betale deres rejseudgifter. 

Én overnatning og to måltider for én delegeret ydes dog af henholdsvis indkvarteringsværten og 

det Internationale Forbund af Pensionister. 

Delegerede ud over én fra en organisation må selv betale for kost og logi. Eftersom vores 

midler er få, beder vi samtidig om, at de delegerede, der er i stand til det, i den internationale 

solidaritets navn selv betaler for deres kost og logi. 

Kære medpensionister og efterlønnere. Vi inviterer jer til at deltage i vores Regionale 

Europæiske Konference og til at deltage aktivt, herunder med forslag, så konferencen bliver en 

succes for den klasseorienterede fagbevægelse. 

Forespørgsler vedrørende deltagelse kan sendes til quimboix@quimboix.es , som hurtigt vil 

svare jer. 

Modtag vore broderlige hilsner 

17. januar 2016. 
 

 
Janni Milsted  

Tidligere forkvinde for BUPL  

og medstifter af WFTU’s 

Internationale Forbund af Pensionister 

Quim Boix 

Generalsekretær for WFTU’s  

Internationale Forbund af Pensionister 
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