
Somos os jovens trabalhadores e trabalhadoras da 
aviação que mantiveram o mundo em movimento 
durante a pandemia. Ajudamos pessoas a voltarem para 
a casa com suas famílias e entregamos cargas preciosas, 
incluindo alimentos, equipamentos de proteção 
individual (EPI) e medicamentos. 

Nossas condições de trabalho já estavam difíceis antes 
da crise, mas agora, muitos de nós estão sendo, mais uma 
vez, deixados para trás pelos empregadores e governos. 
Mais de 75% de nós perderam horas de trabalho, renda 
ou foram demitidos durante esta crise.  

Como jovens trabalhadores e trabalhadoras, 
enfrentamos graves problemas econômicos e sociais:  

 • Nosso trabalho é precário – empregos inseguros 
nos excluem de assistência médica, pensões e 
proteção social

 • Estamos particularmente vulneráveis a perdas 
de emprego devido ao tempo de serviço 
relativamente curto 

 • Somos ignorados nas promoções e não somos 
respeitados o suficiente no trabalho  

 • Nossa segurança não é priorizada e nossos 
empregadores não são transparentes conosco

 • Nossas vozes não são totalmente incluídas nos 
processos de tomada de decisão 

 • Essas condições têm consequências muito 
negativas sobre nossa saúde física e mental 

 • São muitos os colegas que não conhecem seus 
direitos e não têm a proteção de um sindicato   

Nosso setor foi duramente atingido pela pandemia e 
os jovens trabalhadores são os mais atingidos pelas 
consequências econômicas devastadoras. Qual será o 
nosso legado após esta crise?

Para que a aviação se recupere, aqueles que trabalham 
nela não podem ser abandonados. Nestes tempos 
de grande incerteza, nós nos reunimos em vários 
fusos horários e idiomas para debatermos as medidas 
necessárias para a reconstrução do nosso mundo do 
trabalho pós-pandemia. 

Resolvemos continuar a desenvolver o poder sustentável 
dos trabalhadores e trabalhadoras como parte de 
um movimento global dos jovens trabalhadores em 
transportes. 

ASSUMIMOS OS SEGUINTES 
COMPROMISSOS:  

 • Construir estruturas para os jovens dentro 
de nossos sindicatos a fim de criar espaço 
para a juventude influenciar no processo 
de tomada de decisão, criação de políticas 
e campanhas. Os jovens trabalhadores e 
trabalhadoras devem trabalhar com seus 
sindicatos e em seus locais de trabalho para 
garantir que sua participação na formação do 
futuro da aviação.

 • Criar mais oportunidades de educação e 
ensino on-line para jovens trabalhadores 
e trabalhadoras aprenderem sobre seus 
direitos e desenvolverem suas aptidões. .

 • Trabalhar juntos em campanhas 
estratégicas em que usamos o poder da 
solidariedade para garantir empregos seguros 
e decentes para todos os jovens trabalhadores, 
por meio de ações coletivas com foco nos 
empregadores e nos governos. 

 • Fortalecer nossos vínculos usando 
plataformas de comunicação on-line para 
unirmos nossos esforços, compartilharmos 
desafios e vitórias no trabalho e 
desenvolvermos nosso movimento de jovens 
trabalhadores em nível regional e global.

 • Assumir um papel de liderança em bem-
estar criando recursos de saúde mental e 
treinamento para jovens trabalhadores e 
trabalhadoras. 

 • Organizar de ponta a ponta para trazer 
mais jovens trabalhadores e trabalhadoras 
para os nossos sindicatos, principalmente 
trabalhadores de empresas aéreas de baixo 
custo a fim de elevar o padrão para todos os 
aeroviários e aeroviárias.

Precisamos de decisões corajosas para garantir e 
definir o futuro da aviação. 

JUNTE-SE A NÓS!
https://www.facebook.com/ITFYoungWorkers
https://www.facebook.com/ITFAviation

itf youth

DECLARAÇÃO DOS AEROVIÁRIOS 
E AEROVIÁRIAS JOVENS: 
RECONSTRUINDO O NOSSO  
MUNDO DO TRABALHO
Curso de verão da ITF 2020


