UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

DISCURSUL
Domnului ERIC THIRY, Președintele Uniunii Mondiale a Profesiilor LiberaleUMPL rostit la cea de a 107-a sesiune anuală a Conferinței Internaționale a Muncii
Biroul Internațional al Muncii, Geneva 6 iunie 2018

În primul rând, doresc să-l felicit pe Domnul SAMIR MURAD pentru alegerea sa
ca Președinte al celei de a 107-a sesiuni anuale a Conferinței Internaționale a Muncii.
Mulțumesc, de asemenea, Președinției Conferinței și Direcției Generale a Biroului
Internațional al Muncii pentru primirea pe care acestea au făcut-o în fiecare an
Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale
În acest moment în care Organizația se pregătește să aniverseze o sută de ani de
existență, ne exprimăm admirația cu privire la imensa muncă depusă până în prezent,
dar este și mai remarcabil faptul să constatăm că Organizația se orientează în
permanență spre viitor și își asumă o serie de probleme care persistă în domeniul
muncii pe plan internațional în pofida tuturor progreselor înregistrate.
Stabilirea obiectivelor de către organizație constituie o dovadă a vitalității sale,
precum și a spiritului vizionar al celor care o conduc.
Astfel, obiectivele programului de dezvoltare durabilă “Orizont 2030” și în special
obiectivul privind munca decentă pentru toți, au fost stabilite cu mult timp înainte
de centenarul Organizației și animă spiritul tuturor celor care o compun.
Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale împărtășește preocupările prezentate de
către Directorul General al Biroului Internațional al Muncii care evidențiază pe de o
parte noile dificultăți de o mare gravitate în reluarea dialogului social între anumite
regiuni ale lumii și care stigmatizează pe de altă parte restabilirea cooperării
internaționale în cadrul multilateralității.
Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale consideră, de asemenea, că dialogul social
este o temă de discuție recurentă și că fiecare organizație la nivelul său trebuie să
participe în permanență la ameliorarea acestuia.
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Pe de altă parte, Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale este convinsă că reluarea
cooperării internaționale este o problemă care trebuie examinată în profunzime.
Uniunea noastră, în esență, neguvernamentală și prin compoziția sa internațională
va susține orice inițiativă de natură să confirme caracterul productiv al sistemului
internațional și va susține, de asemenea, orice măsură care poate fi de natură să
amelioreze funcționarea sa.
Profesiile liberale, regrupate în sânul Uniunii Mondiale, provin de pe continente
diferite și pot deci să aducă dovezi cu privire la condițiile variate de muncă existente
și importanța crucială a cooperării internaționale.
Profesiile liberale reprezintă, de asemenea, centrul aspirațiilor oamenilor care
muncesc, unde ei pot să-și exprime revendicările individuale sau colective pentru o
îmbunătățire a binelui general, a condițiilor de viață ale cetățenilor, respectul
demnității umane și mai precis standardele minime de atins pentru o muncă decentă
și chiar pentru o muncă care să dea satisfacții.
Organizația Internațională a Muncii a pregătit agenda pentru o muncă decentă și
reamintește cele patru obiective strategice care sunt egalitatea între bărbați și femei,
crearea de locuri de muncă, garantarea dreptului la muncă și extinderea protecției
sociale prin promovarea dialogului social.
Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale înțelege perfect că la ora actuală accentul
trebuie să fie pus pe faptul că noi trebuie să facem tot posibilul de a apăra lumea
muncii, de orice formă de violență și de hărțuire.
Profesiile liberale, care se află pe tot mapamondul și care au caractere specifice,
joacă, în mod natural, un rol constructiv în realizarea obiectivelor strategice amintite
aici și participă, de asemenea, zi de zi la lupta contra tuturor formelor de violență și
hărțuire.
În domeniul îngrijirilor de sănătate, în domeniul consilierii juridice, tehnice,
contabile sau în domeniul mediului înconjurător, titularii profesiilor liberale sunt
alături de persoanele care sunt victime ale acestor forme de violență și hărțuire și
veghează utilizând calificările profesionale proprii, să îndepărteze consecințele
acestor violențe, să participe la elaborarea măsurilor preventive pentru a evita
asemenea comportamente de hărțuire și să ia inițiative care să furnizeze adoptarea
conștientă de reguli elementare de respect a persoanei altuia.
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Acest domeniu de preocupări îmbracă astăzi o formă exacerbată și impune acordarea
unei atenții cu totul specială.
Nu vom uita, de asemenea, celelalte obiective și în special, cel care a fost evidențiat
în cursul anului trecut și anume să știm cum să „ecologizăm” în mod indispensabil,
lumea muncii care interesează pe fiecare dintre noi, muncitori, angajatori, organizații
guvernamentale, organizații neguvernamentale. Este apelul nostru către toți care
sunt în joc.
Titularii profesiilor liberale, prin numărul lor care se ridică la multe milioane în
lume, prin convingerile sau idealurile lor contribuie la dezvoltarea indivizilor, la
dialog și dezvoltare socială.
Această contribuție este asigurată cu titlu individual sau în cadrul unei organizații de
profesii liberale la nivel local, regional, national sau individual.
Supuse standardelor ridicate de etica și deontologie, titularii profesiilor liberale se
bucură de o încredere importantă putând să influențeze, în mod cu totul pozitiv,
realizarea acestor diverse obiective.
Totuși, există în câteva locuri din lume profesii liberale care sunt adeseori fără
protecție sau aruncate în situații foarte precare fiind asimilate cu prestarea unei
munci forțate sau ale căror condiții de muncă sunt alterate de schimbările legislative
cum este cazul Braziliei.
Vă rog să înțelegeți deci, că având aceeași convingere ca și în anii precedenți, reafirm
disponibilitatea Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale cu privire la Biroul
Internațional al Muncii pentru a colabora în toate domeniile ceea ce va permite o
îmbunătățire concretă a condițiilor lor de muncă, convins că de la Centenarul
Organizației, noi vom putea să considerăm în totalitate că dezvoltarea muncii va
conduce la dezvoltarea lumii noastre.
Vă mulțumesc pentru atenție.
ERIC THIRY
Președintele Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale
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