Sessão de esclarecimento – Os Jovens e a GREVE GERAL
A Comissão de Juventude da UGT promoveu no passado dia 15 de Novembro de 2010,
uma sessão de esclarecimento que visou elucidar os jovens para os motivos da Greve Geral e
para a importância do seu envolvimento nesta jornada de luta pelos direitos dos trabalhadores
portugueses.
Marcaram presença no auditório da sede da UGT Portugal, vários representantes de
Associações Académicas de Lisboa, jovens sindicalistas, bem como alunos da escola
profissional Agostinho Roseta.
Foi perante uma sala cheia, cerca de 80 jovens, que o Secretário‐Geral da UGT, João
Proença, começou por alertar para as consequências gravosas que este Orçamento de Estado
terá para as famílias portuguesas, alertando, no entanto, não se tratar de uma Greve Geral
contra o Governo, visto que essa avaliação diz apenas respeito aos eleitores, mas sim uma
paralisação contra as medidas de austeridade apresentadas.
Segundo João Proença, são as classes mais desfavorecidas e mais desprotegidas que
acabam por sofrer mais com estas medidas, sendo que os jovens, como faixa etária que muitas
das vezes trabalha em condições precárias, com vínculos laborais muito flexíveis, devem
envolver‐se directamente nesta jornada de luta, com vista a defenderem os seus próprios
interesses, demonstrando a sua solidariedade com todos os trabalhadores portugueses.
Já Débora Vicente Alves, Presidente da Comissão de Juventude da UGT, considerou
que, momentos como este, de partilha e esclarecimento, só poderão contribuir para uma
reflexão e sensibilização junto dos jovens, relativamente a assuntos que os afectam
directamente, nomeadamente a precariedade no emprego e a elevada taxa de desemprego,
com todas as consequências que provocam na construção de projectos de vida.
A Presidente da Comissão de juventude acrescentou ainda que algumas das grandes
preocupações da Juventude contribuem para um aumento dos níveis de desmotivação e de
afastamento face aos movimentos Juvenis. No final da sua intervenção, Débora Alves apelou a
que jovens “sejam uma voz mais activa, pois é urgente inovar e fomentar novas realidades a
nível laboral”.
Foi neste contexto que decorreu o encontro, no qual ficou a mensagem da Comissão de
Juventude da UGT, de apoio e apelo aos jovens portugueses a estarem com a GREVE GERAL do
dia 24.

