
 

 

 

Resolução sobre a juventude 

O FUTURO É NOSSO, O FUTURO É AGORA! 

 

O mundo do trabalho está mudando rapidamente e a pandemia da COVID tem piorado as coisas para os 

jovens. Desemprego, contratos precários, baixos salários e nenhum acesso à previdência social são a 

norma para a maioria dos jovens trabalhadores. 

O nível de engajamento dos jovens nos sindicatos é baixo. Os sindicatos devem trabalhar ativamente 
para reverter estas tendências para que assim possam garantir que os membros jovens tenham espaço 
e recursos para serem ativos em seus sindicatos da maneira que quiserem e assim beneficiem seu 
ativismo e crescimento como líderes. Isto garantirá o futuro do movimento sindical em todo o mundo. 
 
Para tornar os sindicatos relevantes para os jovens trabalhadores, exigimos: 

1. Exigimos que os jovens façam parte dos órgãos decisórios  

A maioria dos trabalhadores jovens compartilha os valores dos sindicatos, e as vozes dos jovens 

são críticas para garantir que continuemos a construir sindicatos fortes que sejam relevantes 

para todos os trabalhadores. Os membros jovens devem ter um assento na mesa quando as 

decisões estão sendo tomadas para assegurar que essas decisões apoiem o engajamento e a 

organização contínua dos jovens trabalhadores, e representem questões que os jovens 

enfrentam no trabalho e em suas comunidades. 

 

2. Exigimos uma cota para a participação dos jovens 

 Exigimos uma cota de 20% para a participação dos jovens em todas as atividades de IndustriALL, 

comitês de monitoramento do AMG e nas estruturas de tomada de decisão. Esta discriminação 

positiva incentivará a participação dos jovens. Para ser eficaz, esta cota deve ser compulsória e 

não permanecer um número simbólico. 

 

3. Exigimos que os jovens organizem campanhas  



 

Se os sindicatos estão seriamente empenhados em representar os jovens trabalhadores, 

IndustriALL Global Union e a liderança de suas afiliadas devem fornecer apoio em campanhas 

específicas. Com recursos concretos, orçamentos realistas e tempo adequado para organizar 

novos jovens trabalhadores, com foco em países onde os sindicatos não têm estrutura ou recursos 

adequados. 

 

4. Exigimos programas regionais e internacionais de intercâmbio para o desenvolvimento de 

capacidades  

A fim de fortalecer globalmente e ter sucesso no engajamento dos jovens em todos os locais de 

trabalho de nossos sindicatos, precisamos construir relacionamentos com outros jovens 

trabalhadores no mundo todo. Programas de capacitação de jovens e oportunidades educacionais 

para jovens e programas de intercâmbio nos darão a capacidade de aprender uns com os outros 

e criar melhores maneiras para engajar a juventude. 

 

5. Exigimos uma Academia para Juventude e para a Juventude Feminista  

Para preparar os Jovens Ativistas e Jovens Feministas como líderes confiáveis, é necessário ter 

estruturas e treinamento adequado (capacitação). Estas academias podem ser estabelecidas em 

nível regional e nacional. 

 

6. Exigimos a participação dos jovens em todas as negociações relativas ao nosso futuro  

O trabalho dos jovens é frequentemente sinônimo de precariedade - insegurança contratual e 

salarial. Exigimos empregos decentes e de qualidade que permitam a todos os jovens 

trabalhadores vislumbrar um futuro de segurança e confiança e a única maneira de garantir isso 

é envolvendo os jovens trabalhadores na negociação de acordos coletivos e na negociação de 

políticas de emprego. 

 

7. Exigimos o fim da violência baseada no gênero  

A violência baseada no gênero ainda é uma realidade. O assédio sexual ainda está acontecendo 

nos locais de trabalho, e dentro de nossos sindicatos. Nós, jovens de IndustriALL, dizemos não à 

violência baseada no gênero! Queremos espaços seguros para as mulheres. Queremos 

campanhas de conscientização de gênero em todos os nossos sindicatos e nos locais de trabalho, 

e exigimos que a Convenção 190 da OIT seja ratificada por todos os países que representamos! 

 

8. Exigimos igualdade de empregos, salários e direitos  

Por causa da desigualdade, as mulheres jovens sofrem mais precariedade, desemprego e 

pobreza. Precisamos aumentar a visibilidade das mulheres jovens que trabalham em nossas 

indústrias e promover o emprego de mulheres jovens, especialmente em empregos dos quais 

elas têm sido tradicionalmente excluídas. 

 

9. Exigimos sindicatos onde a voz de todos seja respeitada  

Queremos sindicatos democráticos e inclusivos em IndustriALL e suas afiliadas onde os sindicatos 

não sejam mais um lugar onde os trabalhadores possam ser discriminados devido à idade, sexo, 

origem, orientação sexual, raça, status social, religião ou cultura. Queremos um mundo livre de 

discriminação.  



 

 

10. Exigimos um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal  

A crise climática, a transformação do mundo do trabalho e o aumento do emprego precário, o 

crescimento da “uberização” da economia, a gig economy e o trabalho em plataforma, impactam 

acima de tudo em nosso futuro. O mundo do trabalho está mudando. As novas tecnologias 

oferecem novas possibilidades, que poderiam melhorar nosso equilíbrio entre trabalho e vida 

pessoal. Queremos impulsionar esta mudança.  

 

11. Exigimos treinamento contínuo e profundo em áreas relacionadas com o mundo do trabalho 

Para que os jovens que trabalham no setor industrial possuam as capacidades e ferramentas e 

sejam empoderados para assumir responsabilidades decisórias.  

 

12. Exigimos uma rede de comunicação juvenil para apoiar as campanhas de organização de jovens 

Acreditamos que temos que estar onde os jovens trabalhadores estão para que a juventude se 

engaje em nossos sindicatos. Uma rede de comunicação juvenil ajudará a compartilhar 

mensagens positivas dos sindicatos, compartilhará formas de envolvimento dos jovens e mostrará 

como os sindicatos são relevantes para todos os jovens trabalhadores em todo o mundo. 

 

13. Exigimos contratos de trabalho padrão que garantam os direitos de todos os jovens 

trabalhadores do mundo inteiro  

Rejeitamos a reforma regressiva da legislação trabalhista que ameaça o emprego e a seguridade 

social. IndustriALL deve ser uma força motriz para todos os seus afiliados na realização da Reforma 

Progressiva da Legislação Trabalhista que garanta empregos, renda e previdência social. 

 

14. Exigimos uma transferência contínua de experiência e conhecimentos  

Não rejeitamos tudo o que foi alcançado pelas gerações anteriores, pelo contrário! É por isso que 

gostaríamos de ver programas de tutoria onde pudéssemos debater e trocar ideias com nossos 

líderes. 

Para alcançar o acima exposto, contamos com o apoio das afiliadas IndustriALL. Chamamos nossos líderes. 

Queremos contribuir para a construção do poder dos trabalhadores e defender os direitos dos 

trabalhadores junto com vocês. É hora de compartilhar, de abrir espaço para uma melhor integração, 

participação e representação da juventude dentro das estruturas sindicais de nossos sindicatos. 

Nós, jovens trabalhadores, precisamos nos articular, para refinar nossas reflexões e nossas posições. Para 

isso, exigimos espaços, plataformas reservadas aos jovens com os recursos e a autoridade necessários 

para viabilizar essas plataformas. Queremos nos articular a nível regional e internacional. Queremos que 

estas plataformas sejam oficialmente reconhecidas por IndustriALL e suas afiliadas. 

IndustriALL tem de assegurar a provisão do orçamento destinado ao trabalho dos jovens nas regiões e em 

nível nacional para garantir que as atividades dos jovens sejam adequadamente financiadas e que as 

estruturas não sejam meros armazéns estruturais 

 



 

IndustriALL e suas afiliadas devem priorizar a realização de auditorias regionais e nacionais da juventude, 

que informarão o nível do trabalho dos jovens na região e em nível nacional e a formação das estruturas 

juvenis nas afiliadas. 

 

 

Para a região Subsaariana  

IndustriALL tem que envidar grandes esforços para assegurar que o Comitê de Jovens eleito da SSA seja 

integrado nos estatutos de IndustriALL e nas constituições de suas afiliadas, a fim de operacionalizar o 

comitê e assegurar que as estruturas juvenis sejam estabelecidas tanto em nível nacional, regional e 

global. 

IndustriALL e suas afiliadas farão esforços deliberados e conscientes para desenvolver as capacidades e 

competências dos jovens trabalhadores a fim de serem ativamente envolvidos e plenamente integrados 

em todas as atividades sindicais, incluindo os processos decisórios do sindicato, assegurando que pelo 

menos dois representantes tenham assento no Conselho Nacional de Coordenação dos respectivos países 

e no Comitê Executivo em nível regional. 

 

        

 

 

Adotada na terça-feira 13 de julho de 2021 


