Carla Cantone FERPA főtitkár válaszai budapesti látogatásával kapcsolatban a
“Múló Idők” MASZSZ nyugdíjas lap által feltett interjú kérdésekre

1.) Nagyra értékeltük, hogy a főtitkár asszony megválasztása után rövid időn belül
az elsők között tett látogatást Budapesten nyugdíjas szakszervezeti szervezeteinknél.
Hogyan értékelte „villámlátogatását”? Hasznosak és eredményesek voltak-e
megbeszélései, találkozói?
Válasz:
Nagyra értékelem azt a fogadtatást, amiben általatok
részesültem. A megrendezett találkozók nagyon fontosak voltak számomra,
mert így többet megtudhattam a magyar nyugdíjasok és idősek helyzetéről.
Nagyon hasznos beszélgetést folytattam a konföderációk vezetőivel és nagyon
érdekes látogatást tettem a Parlamentben, ahol találkoztam Korózs Lajos
képviselő úrral. A Parlament egy csodálatos műalkotás, amely jól illusztrálja
egy olyan nagy város, mint Budapest kultúrájának, civilizációjának és
történelmi jelentőségének bemutatását.

2./) Mit emelne ki ezek közül? Milyen új, az eddigi tapasztalataitól eltérő
információkat szerzett, s amelyek FERPA tagszervezeteitől eltérőek, újszerűek?
Bővítik-e a kitűzött célokat? Hasznosíthatóak-e?
Válasz:
A FERPA 2015 szeptemberi kongresszusán Budapesten
elfogadtunk egy olyan munkatervet, amely figyelembe veszi egész Európát,
és ennek természetesen a többi ország mellett része Magyarország is.
Ezeknek az országoknak együtt kell működniük, melynek érdekében ősszel egy
olyan találkozót tervezek a
FERPA tagországok és olyan országok
részvételével, amelyek még nem tagjai a FERPA-nak.
Sajnos, a nyugdíjasok problémák minden országban hasonlóak: jövedelem egészségügy. Köszönöm, hogy ez ügyben segítséget és javaslatokat adtatok
nekem, amelyeket figyelembe fogok venni.
3.) Hogyan ítéli meg a magyar nyugdíjas szakszervezeti szervezetek képviselőinek
munkáját a FERPA vezető testületeiben? Megfelelően képviselik-e saját
szervezeteiket a FERPA-ban és aktívak-e a FERPA munkájának eredményes
továbbfejlesztésében?

Válasz:
Azt vettem észre, hogy a jól szervezettek vagytok. Szervezeteitek
azt a célt tartják tiszteletben és fontosnak, hogy megfeleljenek a nyugdíjas
emberek érdekeinek, akiket képviseltek.
A FERPA végrehajtó és különösen az irányító bizottságában a jelenlétetek
nagyon hasznos, ez különösen megmutatkozik a FERPA szakszervezeti
politikájának gyakorlásában.
Biztos vagyok benne, akkor tudtok a legjobban segíteni nekem, hogy
megismertetitek a FERPA-t Magyarországon és a közeli szomszédos
országokban, ezen a földrajzi-gazdasági területen.
A magyar szakszervezetek hozzájárulása a FERPA azon törekvéseiben fontos,
hogy végezetül megfelelő képviseleti jogokat kapjon az Európai
Szakszervezetek Szövetségében. Biztos vagyok benne, ezen támogatásotokkal
eredményt fogok elérni és ez kölcsönös segítség lesz.
4.) Ezzel kapcsolatban kérdezzük, hogyan fogadta azokat a javaslatokat,
amelyekkel találkozott több megbeszélésen? Így Juhász László által tett
kezdeményezéseket? Támogathatónak és megvalósíthatónak ítéli-e meg?
Válasz:
Juhász László javaslatai megegyeznek az én javaslataimmal
is, így osztom azokat.
Megfigyelés - adatbázis - kapcsolat a fiatalokkal - kétoldalú találkozók –
találkozók az európai parlamenti képviselőkkel olyan elkötelezettségek,
amelyeket osztok és tiszteletben tartok.
5.) Becsülendő az a szándék és akarat, hogy sok személyes találkozón vegyen
részt közvetlenül a nyugdíjas szakszervezeti tagság körében, a FERPA
tagszervezeteinél. Tevékenysége középpontjában ennek a gyakorlatnak a
megvalósítását alapvető követelménynek tartja?
Válasz: Számomra, mint FERPA főtitkárnak nagyon lényeges, hogy
megismerjem a szakszervezetek, a nyugdíjasok és az idősek helyzetét a FERPA
tagországaiban. Fontos tudnom, hogy a szakszervezetek milyen helyzetben
vannak, mi a tevékenységük, de mindenekelőtt minden találkozóimon

ismertetem a FERPA szerepét, feladatait és funkcióit annak érdekében, hogy a
FERPA erősebb és elismertebb legyen egész Európában.
FERPA, az Európai Nyugdíjasok és Idősek Szövetsége nagy segítségére lehet a
különböző országok nyugdíjas szervezeteinek, mert az unió nyugdíjasainak
együttese sokkal erősebb, egyedül gyengébb.
Szeretnék majd visszatérni Magyarországra, hogy kiegészítsem azokat az
ismereteket, amelyet a február 9-10-i látogatásom során szereztem.
Végezetül örömmel fogadtuk, hogy a legközelebbi alkalommal hosszabb ideig
láthatjuk viszont és hogy egy többezres, szakmai nyugdíjas szakszervezeti
szervezetünk munkáját részleteiben ismerje meg.
Köszönjük az interjút!

