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Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2012 (ITUC-CSI On-line): O movimento sindical global está 

amargamente desapontado com a Declaração da Cúpula Rio+20, uma declaração que carece das 

medidas concretas necessárias atualmente para acabar com destruição ambiental sem sentido, para 

investir na economia verde a fim de criar empregos, e reduzir o crescimento alarmante da 

desigualdade com garantia de proteção social para as pessoas mais vulneráveis. 

 

Palavras não são o suficiente, um processo da ONU sem metas, sem prazos, e sem a inclusão séria 

dos sindicatos e da sociedade civil não faz nada para aliviar a ansiedade das pessoas que sofrem 

com o desemprego, pobreza ou destruição ambiental de suas terras e/ou meios de subsistência. 

 

Que os líderes nacionais tenham medo de abraçar um novo modelo de desenvolvimento com ação 

integrada nas frentes ambiental, social e econômica é chocante para os sindicatos e representantes 

da sociedade civil que vieram para apoiar seus líderes em uma visão estratégica para a justiça 

planetária. 

 

As decisões em Rio abrem uma série de processos, cujos resultados são desconhecidos. Será que 

eles vão ser capazes de elevar o nível das negociações? Será que os objetivos de desenvolvimento 

sustentável irão satisfazer os objetivos ambiciosos em matéria de energia, alimentos, empregos 

verdes, trabalho decente, proteção social e água? Será que os governos finalmente vão concordar 

em desbloquear os fundos para ajudar os países mais pobres a recuperar sua defasagem com o 

desenvolvimento sustentável? 

 

As respostas para estas perguntas vão depender da disposição dos governos para apoiar decisões 

multilaterais com compromissos reais que mudem radicalmente o modelo de desenvolvimento 

econômico da economia global. 

 

A pesquisa mundial concluída pela CSI na preparação para esta cúpula demonstrou a realidade 

chocante que a esmagadora maioria das pessoas acredita que a próxima geração estará numa 

situação pior, e é alarmante que apenas 13% das pessoas acreditam que os eleitores têm influência 

real nas decisões econômicas de seus governos.  

 

A confiança democrática deve ser reconstruída. 

 

Isso está em nossas mãos, visto que a falta de liderança demonstrada no Rio apenas reforçou a 

determinação dos sindicatos de voltar para nossos países, ativar nossos 175 milhões de membros e 

suas famílias e construir o poder social que fará com que o modelo alternativo que propomos se 

torne a melhor solução possível. 

 

Não há empregos em um planeta morto! 

 

A ITUC-CSI representa 175 milhões de trabalhadores em 153 países e territórios, e tem 308 

afiliadas nacionais. 

 

Website: http://www.ituc-csi.org and http://www.youtube.com/ITUCCSI 

 

http://www.ituc-csi.org/
http://www.youtube.com/ITUCCSI


Para mais informações, por favor entre em contato com o Departamento de Imprensa da CSI 

pelos telefones:  +32 2 224 0204 ou +32 476 62 10 18. 
 


