POR MELHORES DIAS DE TRABALHO

•

EMPREGOS DIGNOS

•

RESPEITO PELOS DIREITOS DOS TRABALHADORES

•

DESEMPREGO JOVEM

Jornada Mundial para um Trabalho Digno (JMTD), 7 de Outubro
Com a crise económica global que continua a atingir seriamente os/as
trabalhadores/as em todas as partes do globo, os sindicatos de todo o mundo irão
uma vez mais organizar manifestações, eventos e atividades no dia 7 de Outubro,
para exigirem Trabalho Digno e o pleno respeito pelos direitos dos/as
trabalhadores/as.
A crise, e a incapacidade ou falta de vontade dos governos para privilegiarem a
retoma do crescimento e do emprego, estão a ter um impacto particularmente brutal
sobre os jovens. Os números oficiais mostram que 75 milhões de jovens estão sem
emprego em todo o mundo, muitos milhões mais estão sujeitos a um trabalho
informal ou precário e dezenas de milhões de novos candidatos a um posto de
trabalho não têm quaisquer perspetivas de conseguirem emprego, acesso à educação
ou formação que os prepare para o trabalho no futuro. O desemprego dos jovens
atinge 60% em alguns países, e toda uma geração de jovens enfrenta a exclusão do
mercado de trabalho, o que constitui uma bomba-relógio social e económica. Por
estas razões, recomendamos que a crise do emprego dos jovens seja uma
característica dominante das atividades da JMTD.
O dia 7 de Outubro deste ano será num Domingo, o que significa que, em muitos
países, as iniciativas irão decorrer em mais de um dia. Além disso, cada organização
participante terá questões prioritárias de Trabalho Digno que quererá destacar, seja
no seu próprio país ou por meio de ações de solidariedade com os/as
trabalhadores/as de outros países. A variedade de tipos de atividades e o enfoque em
diferentes temas de Trabalho Digno de país para país são características importantes
da Jornada Mundial. Vamos lançar em breve o “sítio” JMTD 2012 (WDDW 2012), que,
como de costume, lhe permitirá acompanhar os eventos em todo o mundo e publicar
no “sítio” relatórios, fotos, vídeos, etc., de forma a que todos tenham acesso ao que
está a acontecer no seu país. Poderá também incluir mais material no “sítio “após a
publicação do seu evento, enviando o material para: wddw@ituc-csi.org

A crise económica e o ambiente cada vez mais hostil para os direitos dos/as
trabalhadores/as em muitos países representam para o movimento sindical mundial
dos maiores desafios da história. A mobilização em conjunto para uma JMTD bem
sucedida ajudará a mostrar ao mundo que os sindicatos estão prontos e capazes de
continuar a enfrentar esses desafios, proporcionando Melhores Dias de Trabalho
para todos os trabalhadores e trabalhadoras - em especial para os/as
trabalhadores/as jovens.

A UGT PARTICIPA DESDE 2008 NESTA JORNADA

A UGT PARTICIPA TAMBÉM NA JMTD 2012

Junta-te a nós!

Desejamos a todos/as uma JORNADA MUNDIAL
PELO TRABALHO DIGNO com muito sucesso!

