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Wie we zijn...
De groep Werknemers (groep II) is samengesteld uit leden van nationale 
vak(ver)bonden en vakcentrales: bij elkaar zijn in deze groep ruim tachtig 
vakbewegingen vertegenwoordigd, waarvan de overgrote meerderheid 
bij het EVV (Europees Verbond van Vakverenigingen) of zijn sectorale 
organisaties is aangesloten. 
 
Voor grote delen van de wereld is de EU met haar sociaal model een lichtend 
voorbeeld, maar dat neemt niet weg dat er in Europa nog steeds te veel 
mensen zijn die het moeilijk hebben en maatschappelijk worden uitgesloten 
door armoede, discriminatie, gebrek aan scholing of andere vormen van 
achterstand.
 
Het voornaamste doel van de groep Werknemers is altijd al geweest om 
tot een situatie van volledige werkgelegenheid te komen, de werk- en 
levensomstandigheden van de werknemers in Europa te verbeteren en 
alle Europese burgers, maar ook werknemers en hun gezinnen op andere 
continenten meer welzijn te bieden.
 
De groep Werknemers zet zich vastberaden in voor uitbreiding en 
versterking van een EU van welvaart, vrijheid en democratie, onderlinge 
bijstand, solidariteit en sociale samenhang en streeft ernaar dat werknemers 
daadwerkelijk zeggenschap krijgen in de beleidsvorming van de EU.
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