
 

Conferência Internacional de Jovens Mulheres 
 

A conferência é dedicada a Tabisa Sigaba, da equipe sul-africana do Projeto Decisões para a 

Vida, uma jovem que morreu repentinamente devido a um trágico acidente. Ela havia 

proposto a organização de uma Conferência Internacional de Mulheres Jovens, a fim de 

avançar na campanha lançada pelo projeto Decisões para a Vida (Anexo I). 

 

Amsterdã, Holanda 

9 a 11 de maio de 2011, De Burcht 
 

 

Programa 
 

  Moderadores: 

  Nina Benjamin, campaign coordinator, LRS, South Africa 

  Yuliya Stankevich, campaign coordinator, BKDP, Belarus 

  Ira Rachmawati, campaign coordinator, KSBSI, Indonesia 

  Egidio Raposo, web journalist, Mozambique & Angola 

 

 

 

 

 

Organizado por: 
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Segunda-feira, 9 de maio 

09.00-09.30 Inscrições e café de boas vindas 

09.30-10.00
  

Abertura 
Sisanda Mbokotho, amiga de Tabisa, membro da campanha, SACCAWU, África 
do Sul 
 

O que é o Decisões para a Vida para mim e o que você espera da Conferência?  
Moderadores: Nina, Yuliya, Ira, Egidio 
 

10.00-10.30 Como passar a mensagem do Decisões para entidades sindicais? 
Sharan Burrow, Secretária geral da ITUC (CSI – Central Sindical Internacional) 

10.30-11.30 
 

O que as mulheres jovens querem! 
Temas das mulheres jovens tratados no Decisões para a Vida – Como você 
descobriu, ficou sabendo?  
Moderadores: Nina, Yuliya, Ira, Egidio 
 

11.30-12.00 Intervalo para café/chá 

12.00-12.30            Principais fatos envolvendo jovens mulheres trabalhadoras 
Maarten van Klaveren, Universidade de Amsterdã/AIAS 
 

12.30-13.00            Em quais temas e métodos do Decisões para a Vida avançar?  
Moderadores: Nina, Yuliya, Ira, Egidio 
 

Introdução às três oficinas da tarde 
 

13.00-14.00 Almoço 

14.00-15.00 Oficinas paralelas 
“Fortalecendo mulheres jovens:  O que aprendemos?”  
Aprendendo e compartilhando experiências 
 

Grupo 1: Como chegar às jovens e descobrir o que elas querem? 
 

Moderadores: 
Liudmila Ekzarkhova, membro da campanha, CFTUK, Cazaquistão 
Sunidhi Chatterjee, membro da campanha, UNITES, Índia 
 
*Tradução para Português e Russo 

Grupo 2: Como capacitar as mulheres jovens para que tomem decisões 
conscientes sobre como buscar e encontrar um trabalho, balancear o trabalho 
com a vida familiar, dizer não ao assédio etc.? 
 

Moderadores: 
Hagira Faquir, coordenadora da campanha, SNEB, Moçambique 
(TBD) 
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Grupo 3:  Como fortalecer jovens mulheres para que estejam confiantes para 
a ação, para se tornarem ativistas e líderes?  
 

Moderadores: 
Aiman Zhumadilova, coordenadora da campanha, FPRK, Cazaquistão 
Irina Livkovich, Presidente do Comitê de Mulheres, PIT.Ua, Ucrânia 
 
* Tradução para Português e Russo 

15.00-15.30 Intervalo para café/chá 

15.30-16.30 Debate em plenária: pontos de ação 
Cada grupo dividirá/compartilhará três dos melhores métodos. 
 
Moderadora:  
Diana Holland, ITUC (CSI) – Presidência do Comtê de Mulheres  

16.30-17.30 Debate em plenário: O que deve estar na agenda mundial?                                  
 
Moderadora:  
Diana Holland, ITUC (CSI) – Presidência do Comtê de Mulheres  

17.30-17.45 Uma música 

19.00-21.00 Jantar 
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Terça, 10  de maio 

09.00-09.30 Café de boas vindas 
 

Recapitulando o primeiro dia 
Moderadores: Nina, Yuliya, Ira, Egidio 
 

Introdução às seis oficinais da manhã  
 

09.30-10.30
  

Oficinas paralelas – Parte A 
“Ação: o que aprendemos?” 
Aprendendo e compartilhando experiências 
 

Grupo 1: Que passos dar para conseguir uma melhor proteção da 
maternidade?  

Moderadores: 
Nataliya Levytska, coordenadora da campanha, KVPU, Ucrânia 
Taisa Bandarenka, coordenadora Web, CIS region 
 
*Tradução para Português e Russo 

Grupo 2:  Que passos dar para impedir o assédio sexual? 
 

Moderadores: 
Adele Julene Liebenberg, membro da campanha, Solidarity/CONSAWU, África 
do Sul  (TBD) 
 

Grupo 3: Que medidas tomar para uma melhor proteção contra o HIV/AIDS? 
 

Moderadores: 
Yuliya Stankevich, coordenador de campanha , BKDP, Bielorrúsia 
Thulile Motsamai, membro da campanha, SACCAWU, África do Sul 
 
* Tradução para Português e Russo 

10.30-11.00 Intervalo para café/chá 

11.00-12.00                   Oficinas paralelas - Parte B 
“Ação: O que aprendemos?” 
Aprendendo e compartilhando experiências 
 

Grupo 1: Que medidas tomar para ajudar nas escolhas sobre família e 
trabalho? 
 

Moderadores: 
Patricia Nyman, coordenador de campanha, SACCAWU, África do Sul 
Geni Marques, jornalista meusalario.org.br, Brasil 
 

Grupo 2: Quais os passos para conseguir equiparação salarial? 
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Moderadores: 
Fiona Magaya, coordenadora de campanha, ZCTU, Zimbabue 
Nurul Amalia, coordenadora de campanha, ASPEK, Indonésia 
 
* Tradução para Português e Russo 

Grupo 3: Que medidas tomar para partilhar responsabilidades/conciliar família 
e trabalho? 
 

Moderadores: 
Paulo do Vale,  coordenador de campanha, DIEESE, Brasil 
(TBD) 
 
* Tradução para Português e Russo 

12.00-13.00                  Debate em plenária: Pontos para a ação 
Cada grupo dividirá/compartilhará dois dos melhores métodos/ideias. 
Moderadores: Nina, Yuliya, Ira, Egidio   
 

13.00-14.00 Almoço 

14.00-14.15 
 

Decisões para a Vida como ferramenta de organização e como fazer mais do 
mesmo 
Megan Eierman, AFL-CIO, USA 
 

14.15-14.30 ITUC – campanhas globais 
Kristin Blom, Administradora de campanhas, ITUC 
 

14.30-15.30 Debate em plenária: Como passar/transmitir a mensagem do Decisões para a 
Vida a jovens mulheres, entidades sindicais, políticos, empresas? 
Moderadores: Nina, Yuliya, Ira, Egidio   

 

Introdução aos 3 grupos de trabalhos regionais 
 

15.30-16.00 Intervalo para café/chá 

16.00-17.00 Workshops paralelos 
“Fazendo avançar a Campanha Decisões para a Vida em seu país, em sua 
região, no mundo”  
Um plano de ação até 2015 e além 
 

Grupo 1: CIS região 

 

Moderadora: 
Anna Salnikova, ITUC-Moscou 
 

Grupo 2: África e Brasil 
 

Moderadores:  
Sisanda Mbokotho, membro da campanha, SACCAWU, África do Sul 
Hagira Faquir, coodenadora de campanha, SNEB, Moçambique 
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Grupo 3: Ásia 
 

Moderadores:  
Ira Rachmawati,  coodenadora de campanha, KSBSI, Indonésia 
Sunidhi Chatterjee,  membro da campanha , UNITES, Índia 
 

17.00-17.30 Esteja preparada para o amanhã! Nós fazemos políticas, nós fazemos lei! 
Moderadores: Nina, Yuliya, Ira, Egidio   
 

18.30-20.00 Jantar 
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Quarta-feira, 11  de maio  

09.00-10.00 
   

Café de boas vindas 
 

10.00-10.15
  

Palavras de boas vindas 

10.15-11.00                   Recapitulando o dia anterior 
Moderadores: Nina, Yuliya, Ira, Egidio 
 

11.00-11.30 Intervalo para café/chá 

11.30-12.00                   Destaques dos dois primeiros dias 
Moderadores: Nina, Yuliya, Ira, Egidio 
 

12.00-13.00 Conclusão dos planos de ação e declarações 
 

13.00-14.00 Almoço 

14.00- 14.15 Como levar a mensagem do Decisões para a Vida aos sindicatos  
Agnes Jongerius, Presidente FNV, Holanda 
 

14.15-15.15 Plano de ação 
“Fazendo avançar a Campanha Decisões para a Vida em seu país, em sua 
região, no mundo”  
Um plano de ação até 2015 e além 
Moderadores: Nina, Yuliya, Ira, Egidio 
 

15.15-15.30 Avaliação dos participantes 
Marieke Koning, ITUC 
 

15.30-16.00 Adoção dos planos de ação – Mantendo contato – Rede da Mulher Jovem  
Introdução de: 
Maria Tsirantonaki & Anna Salnikova, ITUC 
Paulien Osse, WageIndicator (Indicador Salarial) 
 
Cerimônia pela adoção das mulheres jovens 
 

16.00-16.15 Fizemos progresso? 
Sisanda Mbokotho, amiga de Tabisa, membro da campanha, SACCAWU, África 
do Sul 
 

16.15-17.30 Finalização 
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Anexo  

 

I. RESOLUÇÃO DO ENCONTRO DE JOVENS MULHERES DO PROJETO DECISÕES PARA A 
VIDA, REALIZADO EM MAPUTO, EM 25 DE MARÇO DE 2010, NO HOTEL TÍVOLI  
 
 

INTRODUÇÃO 
Em 2007, as Nações Unidas estimaram que, em termos de desigualdade, as mulheres fazem 60% 
do trabalho do mundo e ganham apenas 10% da renda mundial, além de deterem somente 1% da 
propriedade mundial. 
As mulheres jovens, sem dúvida, constituem uma parte significativa desses 60% do trabalho 
global e, infelizmente, recebem um percentual insignificante da renda global, com pouca ou 
nenhuma propriedade. 
 
Quando se fala em direito ao Trabalho Decente para todos os trabalhadores, realmente é para a 
inclusão de todos. Mas, se este é realmente um direito de todos, por que nós, mulheres jovens, 
temos que lutar para ter acesso a um trabalho digno? 
 

 
RESOLUÇÃO  
Nós, jovens trabalhadoras, mulheres presentes no encontro Decisões para a Vida/Meu Salário, 
realizado em Maputo, de 22 a 26 março de 2010, decidimos que: 
 
Será realizada uma conferência mundial de jovens mulheres trabalhadoras, a ser organizada visando ao 
público alvo do Projeto Decisões para a Vida, mulheres de 15 a 29 anos. 

 
A conferência vai avaliar, entre outros, o trabalho que tem sido feito pelas jovens do Projeto 
Decisões para a Vida, até agora, além de tratar de:  
- compartilhar experiências e desafios enfrentados pelos trabalhadores jovens 
- difundir mensagens sobre a importância das mulheres jovens nos locais de trabalho, na 
sociedade e nos sindicatos 
- mostrar ao mundo que nós, como jovens mulheres trabalhadoras, ainda enfrentamos desafios 
semelhantes aos encarados por nossas mães, questões como o HIV/AIDS, violência etc. 
- o fato de termos que enfrentar uma série de erros de pessoas mais velhas, quer no local de 
trabalho ou em casa, que querem tomar decisões por nós 
 
NOSSO FOCO 
Nosso principal objetivo é alcançar e manter contato com as trabalhadoras jovens em setores de 
serviços no âmbito da campanha Decisões para a Vida ao redor do mundo 
 
APOIO 
Para tornar isso possível, buscamos apoio de mulheres maduras/experientes, para orientar as 
trabalhadoras jovens, e também a contribuição das comissões de jovens e das líderes sindicais. É 
importante observar que nós, como mulheres jovens, queremos falar com nossas próprias vozes 
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VISIBILIDADE 
- Sites dos sindicatos, sites Decisões para a Vida, MeuSalário 
- Mídia impressa e eletrônica 
 
MATERIAIS 
Nós requeremos os seguintes materiais: 
- Livros do Decisões para a Vida, que nós mesmas vamos escrever com nossas próprias histórias, 
dando dicas e ideias a outras jovens trabalhadoras e candidatas a emprego e também a nossas 
irmãs mais jovens 
 
CONEXÃO 
Queremos estar conectadas com as questões: 
- Trabalho Decente, vida decente para as mulheres e outras campanhas sindicais voltadas para 
jovens mulheres trabalhadoras como nós 
 
NOSSO COMPROMISSO 
Nós, como mulheres jovens aqui reunidas, nos comprometemos a cumprir as aspirações desta 
conferência de jovens mulheres trabalhadoras, contribuindo não somente conosco, mas com 
muitos outras jovens mulheres trabalhadoras de todo o mundo, uma voz para finalmente ser 
ouvida. Em relação à campanha Decisões para a Vida, nós, como mulheres jovens trabalhadoras, 
fazemos a promessa de concluí-la e torná-la bem-sucedida, nos esforçando para continuar a 
sustentar o espírito desse movimento, garantindo que um espaço seguro para as trabalhadoras 
jovens não seja apenas criado, mas ferozmente protegido em todos os locais de trabalho e na 
vida familiar 


