
نحن عمال الطيران الشباب الذين أبقوا العالم يتحرك خالل اجلائحة. 
لقد ساعدنا الناس على العودة إلى بيوتهم وإلى عائالتهم وأوصلنا 

 )PPE( البضائع الهامة مبا في ذلك الغذاء ومعدات احلماية الشخصية
واألدوية.

كانت ظروف عملنا صعبة حتى قبل األزمة، ولكن اآلن العديد من 
أصحاب العمل واحلكومات تركونا مرة أخرى. خسر أكثر من 75% منا 

ساعات العمل أو الدخل أو أصبحوا زائدين عن حاجة العمل خالل هذه 
األزمة.

نواجه كعمال شباب قضايا اقتصادية واجتماعية خطيرة:

عملنا غير ثابت - فالوظائف غير اآلمنة تستثنينا من الرعاية   

الصحية واملعاشات التقاعدية ومن احلماية االجتماعية

نحن معرضون بشكل خاص لفقدان الوظائف بسبب قصر فترة   
ً عملنا نسبيا

يتم جتاهلنا بالترقيات وال ننال االحترام الذي نستحقه في   

العمل

ال تعطى أولوية لسالمتنا، وأصحاب العمل ال يتمتعون   

بالشفافية معنا

ليس ألصواتنا مكان مسموع بالكامل في عمليات اتخاذ القرار  

هذه الظروف لها تأثير ال يصدق على صحتنا البدنية والعقلية  

الكثير من زمالئنا ليسوا على دراية بحقوقهم ويفتقرون إلى   

وجود حماية نقابية

لقد تضرر قطاعنا بشدة بسبب اجلائحة والعمال الشباب على حافة 
نهاية حادة من العواقب االقتصادية املدمرة. ما الذي سوف نحصده 

بعد هذه األزمة؟

لكي يتعافى قطاع الطيران، ال ميكن التخلي عن العمال الذين يديرون 
القطاع. في هذه األوقات التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقني، 

اجتمعنا عبر عدة مناطق زمنية ولغات مختلفة ملناقشة اخلطوات 
الالزمة إلعادة بناء عالم العمل بعد اجلائحة.

نحن مصممون على مواصلة بناء قوة العمال املستدامة كجزء من 
حركة عمال النقل الشباب العاملية.

نحن ملتزمون بـ:

بناء هياكل الشباب داخل نقاباتنا خللق مساحة للشباب   

للتأثير على عملية صنع القرار وصنع السياسات واحلمالت. 

يجب على العمال الشباب العمل مع نقاباتهم وفي أماكن 

عملهم للتأكد من أنهم جزء من تشكيل مستقبل عمل 

الطيران.

خلق املزيد من فرص التعليم والتعلم عبر اإلنترنت   

للعمال الشباب للتعرف على حقوقنا وتطوير مهاراتنا.

العمل معاً على احلمالت اإلستراتيجية حيث   

نستخدم قوة التضامن لضمان عمل آمن والئق جلميع 

العمال الشباب من خالل اإلجراءات اجلماعية التي تركز 

على أصحاب العمل واحلكومات.

تقوية روابطنا باستخدام منصات التواصل عبر اإلنترنت   

لربط جهودنا، ومشاركة التحديات واالنتصارات في العمل، 

وتنمية حركة عمالنا الشباب على املستوى اإلقليمي 

والعاملي.

القيام بدور قيادي في مجال الصحة من خالل خلق   

موارد الصحة النفسية وتدريب العاملني الشباب.

تنظيم كافة فئات العمال جللب املزيد من العمال   

الشباب إلى نقاباتنا، وال سيما العاملني في شركات 
الطيران منخفضة التكلفة من أجل رفع سقف جميع 

عمال الطيران.

إننا بحاجة إلى قرارات شجاعة لتأمني وحتديد مستقبل 
الطيران.

! لنا ا  نضمو ا
https://www.facebook.com/ITFYoungWorkers
https://www.facebook.com/ITFAviation
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