Sprawozdanie z XXIII Konferencji EUFASA, Berlin 2007

W dniach 14-15 maja 2007 miała miejsce w Berlinie doroczna, XXIII Konferencja
EUFASA, przygotowana przez niemieckie stowarzyszenie FFD- Familien-und
Partnerorganisation im AuswärtigenAmt przy współpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych RFN.
Wzięli w niej udział reprezentanci 24 stowarzyszeń członkowskich z krajów Unii
Europejskiej, obserwatorzy ze Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Słowenii i Estonii oraz
zaproszeni goście – przedstawiciele placówek dyplomatycznych w Berlinie.
W skład delegacji polskiej wchodziły Ewa Pernal - Prezes i Grażyna Prawda Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Dyplomatów RP. Ambasadę polską w Berlinie
reprezentował Kazimiarz Fordon - Radca.
W imieniu Ministra Spraw Zagranicznych RFN delegatów powitał Georg
Boomgaarden, Podsekretarz Stanu w niemieckim MSZ. Uczestnicy konferencji
zostali także przyjęci przez małżonkę Prezydenta RFN p.Evę Köhler i burmistrza
Berlina Klausa Wowereita.

W pierwszym dniu obrad przedstawiono dwa raporty grup roboczych:



Edukacja dzieci zmieniających miejsce zamieszkania,
Praca współmałżonków za granicą.

Szczególnie drugi temat, w powiązaniu z kwestią rekompensat emerytalnych,
dodatków wyrównawczych, metod poszukiwania pracy, programów ponownej
aktywizacji zawodowej współmałżonków dyplomatów wzbudził tak duże
zainteresowanie, że zdecydowano o kontynuowaniu go na konferencji w Paryżu
w2008.
Popołudniowe obrady wypełniły warsztaty, z których polska delegacja wybrała



Emerytury dla współmałżonków dyplomatów,
Szkolenia przedwyjazdowe dla współmałżonków.

W drugim dniu obrad przedstawiono:




wnioski z prac poszczególnych warsztatów,
raport administratora sieci,
propozycję rozszerzenia otwartej strony internetowej EUFASA.

Ponadto:




Delegacja włoska zainicjowała dyskusję n/t przyszłych kierunków
rozwoju EUFASA.
Odbyło się głosowanie w sprawie przedłużenia kontraktu administratora
sieci oraz zwiększenia opłat za korzystanie ze strony internetowej.

Rozstrzygnięta została również dyskutowana na poprzednich konferencjach kwestia,
czy wniesienie opłaty za korzystanie ze strony internetowej jest niezbędnym
warunkiem członkostwa w Stowarzyszeniu. Za taką koncepcją opowiedzieli się
wszyscy, z wyjątkiem Polski i Włoch, które zresztą również przystały na kompromis.
Przegłosowane zostało kompromisowe rozwiązanie - nazwę składki zmieniono z
"web fee" na "budgetfee".
Polska zgosiła swoje uczestnictwo w pracach następujących grup roboczych,
przygotowujących kolejną konferencję EUFASA w Paryżu w 2008 roku:



emerytury (odpowiedzialna Ewa Pernal, Anna Kaszuba)
współpraca z MSZ i innymi instytucjami (Grażyna Prawda)

Raport z XXIII konferencji EUFASA Berlin 2007 zostanie opublikowany na otwartej
stronie internetowej EUFASA w połowie lipca 2007.
Ewa Pernal
Grażyna Prawda

