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FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DOS  
TRABALHADORES EM TRANSPORTES 

 
44º Congresso 

Cingapura, 18 de outubro de 2018 
 

Conferência das Mulheres Trabalhadores em Transportes 
 

RELATÓRIO 
 
A Conferência das Trabalhadoras em Transportes se deu em 18 de outubro de 2018. 
 
A Conferência foi aberta por Diana Holland, presidente do Comitê das Trabalhadoras em Transportes, e 
Mary Liew deu calorosas boas-vindas em nome dos sindicatos anfitriões de Cingapura. 
 

Agenda, Item 1: Adoção da Agenda 
 
A conferência adotou a agenda, conforme apresentada. 
 

Agenda, Item 2: Eleição de Relatora 
 
Jasmin Labarda (AMOSUP, Filipinas) foi eleita Relatora. 
Astrid König (Kommunal, Suécia) e Tina Agustien (SPKA, Indonésia) foram eleitas Controladoras. 
Gaebepe Molaodi (BTGWU, Botswana) e Ana Maria Orellana Morales (STCLP, Peru) foram eleitas Contadoras. 
 

Agenda, Item 3: Documento Temático do Congresso 
 
O Secretário Geral fez uma apresentação do Documento Temático do Congresso, que focalizou as 
prioridades do departamento e confirmou o forte compromisso da ITF com as mulheres. A discussão 
quanto ao Documento Temático do Congresso deu-se em conjunto com o programa de trabalho do Item 4 
da Agenda.  
 
A Conferência adotou o Documento Temático do Congresso conforme apresentado. 
 

Agenda, Item 4: Programa de Trabalho 
 
Foi dada atenção pelos delegados aos três documentos seguintes: 
 

• Trabalhadoras em Transportes Estruturando o Poder – Este mundo também é nosso! resultados e 
recomendações da Conferência das Trabalhadoras em Transportes da ITF realizada em 
Marraqueche em novembro de 2017, aceitas e endossadas 
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• Nossas prioridades - Trabalhadoras em Transportes no Documento Temático do Congresso da ITF 
de 2018, “Trabalhadores em Transportes Estruturando o Poder”, que foi fortemente acolhido e 
apoiado 

• O relatório, o resumo executivo e as recomendações do documento ‘O impacto do futuro do 
trabalho para as mulheres no transporte público’ foram acolhidos como pesquisa profunda e com o 
poder de fortalecer a estratégia da ITF e a implementação do programa de trabalho para as 
mulheres da ITF. 

 
As oradoras, então, apresentaram as atividades e as prioridades futuras das Trabalhadoras em Transportes 
da ITF conforme a seguir: 

• Introdução – Brigitta Paas, FNV, Holanda 
• Obituários – Terri Mast, ILWU, Estados Unidos da América 
• Logística e armazéns – Valérie Latron, FGTE-CFDT, França 
• Segregação ocupacional baseada em gênero – Laura Cordoba, FNTCOTAC, Argentina 
• Organizando-se na aviação civil – Leslie Dias, Unifor, Canadá 
• Nosso Transporte Público – Wilma Clement, BWU, Barbados 
• Defesa das Mulheres, violência doméstica no trabalho e convenção e recomendação da OIT sobre 

violência e assédio no mundo do trabalho – Sheela Naikwade, MSTKS, Índia  
• UNCSW e os dias internacionais de ação – Dorothy Nandera, ATGWU, Uganda 
• Liderança feminina – Ekaterina Yordanova, FTTUB, Bulgária 

 
A Conferência celebrou a presença de Nermin Al-Sharif (secretária geral do Sindicato dos Portuários e da 
Gente do Mar da Líbia) e o assombroso apoio internacional que a ITF angariou para ela, endossando o seu 
chamado veemente por liderança das trabalhadoras em transportes em todos os níveis. A Conferência se 
posicionou com firmeza contra a perseguição a sindicatos no mundo todo. 
 
As prioridades do programa de trabalho foram apresentadas pela presidente no contexto das duas 
prioridades que as englobam: 
 

• Desenvolver o poder econômico das trabalhadoras em transportes: Acabar com a segregação 
ocupacional baseada em gênero na indústria dos transportes - ‘Este mundo também é nosso!’: 
tendo como alvo empregadores e instituições financeiras internacionais onde exercem influência 
no desenvolvimento da indústria 
 

• Estruturando o poder da ação sindical para acabar com a violência contra as trabalhadoras em 
transportes: mundial, regional, nacional e setorialmente, incluindo novas regiões e empregadores-
chave, e conquista e ratificação de uma convenção e recomendação da OIT sobre violência e 
assédio no mundo do trabalho 

 
Incluindo: 
 

• Desenvolver o programa Nosso Transporte Público, onde o assunto gênero já estiver fortemente 
incluído 

• Apoiar programas para armazéns, hubs e trabalhadores informais, promovendo a igualdade de 
gênero e apoiando a liderança feminina e a organização das trabalhadoras 
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• Utilização de dias de ação mundiais tais como o Dia Internacional da Mulher (8 de março), Dia da 
ONU para Eliminação da Violência contra Mulheres e Meninas (25 de novembro), Dia Mundial do 
Banheiro (19 de novembro) para apoiar estrategicamente as prioridades da ITF e da ITF Mulheres 

 
Em discussão, as delegadas, então, levantaram as seguintes questões: 
 

• Empoderar as trabalhadoras dos transportes por meio de treinamento para trabalhar com 
tecnologias digitais 

• Aumentar a adesão de mulheres a sindicatos de transportes  
• Pagamento e condições de trabalho iguais  
• Reconhecer o impacto da menopausa nas trabalhadoras e pressionar os empregadores para que 

haja uma política sobre o assunto 
• Violência contra as mulheres, incluindo o programa mundial de defesa das mulheres e licença 

remunerada por violência doméstica 
• Integração das mulheres às estruturas de liderança e tomada de decisão, bem como estruturas 

femininas  
• Acabar com segregação ocupacional baseada em gênero 
• Abordar acesso seguro a banheiros pelas trabalhadoras em transportes 

 
A conferência adotou as prioridades relacionadas ao departamento para 2019 em diante, conforme 
apresentadas. 
 

Prêmio Ouro 
 
A Conferência prestou homenagem à maravilhosa contribuição dada por Ann Anderson, eleita para o 
Comitê Executivo da ITF, atual vice-presidente do Comitê das Trabalhadoras em Transportes e Secretária 
Geral do CCWU, da Guiana. O Secretário Geral da ITF apresentou um prêmio ouro póstumo para Ann 
Anderson por seu serviço excepcional à causa dos trabalhadores em transportes internacionalmente, em 
defesa e em aprofundamento dos interesses desses trabalhadores, e pela preservação da liberdade e dos 
direitos sindicais. 

 
Agenda, Item 5: Moções 
 
Não houve moções encaminhadas para o Comitê de Resoluções, mas houve uma moção a ser debatida na 
plenária do Congresso foi encaminhada à Conferência devido à sua referência às trabalhadoras em 
transportes:  
 

Moção Composta 1: Organização dos Trabalhadores Informais dos Transportes 
 
Geetha Shresthabhattarai (NETWON, Nepal) apresentou a moção, que foi fortemente apoiada pela 
Conferência, recomendando-se a adoção. 
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Agenda, Item 6: Eleições 
 
Comitê das Trabalhadoras em Transportes da ITF 
 
As seguintes foram eleitas pela Conferência: 
 

África  
Representante regional Anika Manavi (SYNTRAPAL, Togo) 
Representante regional Maryam Jummai Bello Yassin (NURTW, Nigéria) 
Representante regional Wendy Mwaonanji Kavolo (RWUM, Malawi) 
Mundo Árabe  
Representante regional Kalthoum Barkallah (FNCT, Tunísia)  
Ásia/Pacífico  
Representante regional Mich-Elle Myers (MUA, Austrália) 
Representante regional Heity Ariaty (até aposentar-se no fim de 2019), depois disso, Tina 

Agustien, de 2020 até Congresso (ambos do SPKA, Indonésia)  
Representante regional Enktugs Bat-Erdene (FMRWU, Mongólia) 
Representante regional Sheela Naikwade (MSTKS, Índia) 
Europa 
Representante regional Nuria Belenguer (UGT, Espanha) 
Representante regional Susanne Gällhagen (Kommunal, Suécia) 
Representante regional Diana Holland (Unite the Union, RU) 
Representante regional Maya Schwiegershausen-Güth (ver.di, Alemanha) 
Representante regional Olga Vakulenko (ROSPROFZHEL, Rússia) 
Representante regional Madlen Yordanova (FTTUB, Bulgária) 
América Latina/Caribe  
Representante regional Alma Teresa Gonzalez (ATM, México) 
Representante regional Laura Cordoba (FNTCOTAC, Argentina) 
Representante regional Dionne Howard (BWU, Barbados) 
América do Norte 
Representante regional Sara Gonzalez (IAM, EUA) 
Representante regional Joy Thomson (CMSG, Canadá) 
Representante regional Leslie Dias (Unifor, Canadá) 
Representantes seccionais 
Aviação Civil  Dorsaf Sayhi (FNT, Tunísia) 
Portuários Monique Verbeeck (BTB, Bélgica) 
Pesca Sylvie Roux (FGTE-CFDT, França) 
Navegação Interior  Valérie Latron (FGTE-CFDT, França) 
Ferroviários Simi Lalsingh (NFIR, Índia) 
Rodoviários Wilma Clement (BWU, Barbados) 
Gente do Mar Lena Dyring (NSU, Noruega) 
Serviços de Turismo Praveena Singh (AIRF, Índia) 
Representantes Regionais do Comitê Executivo 
África Juliana Mpanduji (COTWU (T), Tanzânia) 
Mundo Árabe Meryem Halouani (UMT, Marrocos) 
Ásia/Pacífico Mary Liew (SMOU, Cingapura) 
Europa Valérie Latron (FGTE-CFDT, França) 
América Latina/Caribe Janaina Fernandes (FNTF, Brasil) 
América do Norte Terri Mast (ILWU, EUA) 
Representante das jovens trabalhadoras dos transportes  
 Jasmin Labarda (AMOSUP, Filipinas) 
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O recém-eleito Comitê das Trabalhadoras em Transportes reuniu-se durante a Conferência para eleger a 
Presidente e as Vice-Presidentes. As eleitas foram as seguintes: 
 

 

Agenda, Item 7: Quaisquer outros assuntos 
 
Não houve outros itens para discussão. 

 

 

Presidente Diana Holland (Unite the Union, Grã Bretanha) 
 

Vice-Presidente Kalthoum Barkallah (FNCT, Tunísia) 

Vice-Presidente Mich-Elle Myers (MUA, Austrália) 

Vice-Presidente Wilma Clement (BWU, Barbados) 


