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1. Sucessos 
recentes

A igualdade nos 
fortalece: Campanha 
“40for40”
Lançada em maio de 2011, a cam-
panha 40% de representação das 
Mulheres adotada em Nagasaki 
procurava, através da assinatura 
da declaração, que líderes sindi-
cais se comprometessem com o 
plano de UNI de garantir a repre-
sentação de pelo menos um 40% 
de um ou outro gênero nos postos 
de decisão das estruturas de toma 
de decisões na UNI e no interior 
de seus próprios sindicatos. A 
campanha superou o objetivo ori-
ginal de 40 assinaturas por região, 
e agora o desafi o é chegar a 400. 
O sucesso da campanha depen-
derá do nível de compromisso dos 
líderes sindicais em cada região. 
Hoje, 59 líderes sindicais de 23 
organizações nas Américas e um 
ofi cial de governo têm assinado 
seu compromisso. Só falta você.

A luta por melhorar 
a qualidade de vida 
na sociedade e 
fazê-la mais justa e 
igualitária: Campanha 
“É por isto”
Seu lançamento o 8 de março de 
2012, causou aceitação imediata. 
O objetivo é fazer escutar a voz de 
milhares de mulheres do mundo 
todo que lutam diariamente por um 
mundo melhor. Uma imagem, uma 
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“A luta coletiva 
permite transcender 
tua individualidade, 
construir autoestima 
e te vincular a 
outros e outras em 
nossas demandas 
por um mundo mais 
justo e solidário”, 
A. Rosenzvaig, 
Sec. Regional. 
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mensagem, uma história é inspiradora, e convida a 
muitas outras a participar porque agora sabem que 
não se encontram mais sozinhas. 

“A luta coletiva permite transcender tua individualida-
de, construir autoestima e te vincular a outros e ou-
tras em nossas demandas por um mundo mais justo 
e solidário”, A. Rosenzvaig, Sec. Regional. 

“Ser dirigente sindical se transformou em minha ban-
deira de luta diária, o compromisso pelos outros... 
fazer entender que o individualismo não gera nada 
positivo na sociedade, que a primeira condição é a 
unidade, a consciência social, isso sim é fundamen-
tal”, C. Verdugo, Chile.

A formação de Redes e a promoção 
de mulheres líderes
Desde a criação do Grupo de Mulheres, uma de 
suas responsabilidades tem sido a construção de 
redes fortes de mulheres na região. O principal fi m 
destas redes é garantir que as trabalhadoras se 
conheçam entre elas e apoiem entre sim, troquem 
informação sobre novas e inovadoras formas de or-
ganização, e estabelecer alianças para fortalecer o 
trabalho de gênero dentro dos sindicatos. Outro dos 
sucessos atingidos dentro dos objetivos do Grupo 
é a formação e capacitação de mulheres líderes. O 
Comitê e as Redes de Mulheres realizam ofi cinas 
sobre liderança, comunicação, planejamento e or-
ganização para mulheres e cujo objetivo é promo-
ver sua participação ativa nos sindicatos, em todos 
os níveis.   

2. Prioridades para o ano 
2013

Contribuir ao crescimento e fortalecimento sindical 
através da discussão de estratégias de ação inter-
setorial e a promoção de trabalho conjunto entre os 
setores e grupos inter-profi ssionais de P&M e Jo-
vens, cujo objetivo é a organização de maior quanti-
dade de mulheres e sua participação igualitária nas 
instâncias de decisão de UNI e seus sindicatos na 
região; além de apoiar o desenvolvimento das cam-
panhas dos diferentes setores de UNI Américas.

Trabalho em empresas multinacionais incorpo-
rando cláusulas sobre igualdade de oportunidades 
nos acordos globais onde não existam e melhoran-
do as cláusulas existentes. Assim também promover 
as políticas modelo em matéria de igualdade e pro-
cedimentos de igualdade de oportunidades no em-
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prego. Tanto as políticas modelo 
em matéria de igualdade quanto 
à cláusula ideal serão adaptadas 
para cada estrutura, organização 
e região para que possam ser 
aplicadas também como cláusu-
las nos convênios coletivos e/ou 
em acordos globais. 

3. Objetivos a 
atingir para 2016:
 

Promover a ativa participação do 
coletivo de mulheres em todos os 
níveis do sindicalismo. Eliminar 
os obstáculos que impedem essa 
participação é nosso objetivo pri-
mordial. 

A implementação da Resolução 
sobre o 40% de representação 
de um e outro gênero em todas 
as estruturas decisivas de UNI 
e suas organizações na região 
contribuirá, em grande medida, a 
alcançar este objetivo. Para isso, 
UNI Américas Mulheres incentiva-
rá a implementação de políticas 
e programas específi cos nos di-
ferentes setores de UNI Améri-
cas que promovam a inclusão e 
representação das trabalhadoras 
com miras a equiparar suas capa-
cidades e ajudar a assumir postos 
de liderança e de toma de decisão 
nos seus sindicatos.

“Ser dirigente sindical se 
transformou em minha bandeira 
de luta diária, o compromisso 
pelos outros... fazer entender 
que o individualismo não gera 
nada positivo na sociedade, que 
a primeira condição é a unidade, 
a consciência social, isso sim é 
fundamental”, 
C. Verdugo, Chile.
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As propostas descritas a continuação estabelece-
ram a base da ação estratégica de UNI Américas 
Mulheres para os próximos 4 anos. O objetivo é 
contribuir a desenvolver e fortalecer sindicatos for-
tes, independentes e democráticos, assim como 
melhorar as condições de trabalho e a vida das 
trabalhadoras nos setores e grupos inter-profissio-
nais de UNI América.

1. Empresas globais e 
regionais - Sindicatos fortes 
em multinacionais

UNI Américas Mulheres colaborará com os dife-
rentes setores de UNI Américas e UNI SCORE 
para aumentar a visibilidade e o fortalecimento 
dos sindicatos de UNI Américas em multinacionais 
específicas, através da inclusão da perspectiva de 
gênero nos acordo marco. 

Objetivos:

a. Pesquisa orientada à ação

• Cuidar que na informação que se arrecade 
das empresas globais e regionais investiga-
das se incluam as questões de gênero e se 
incorporarem à base de dados de UNI sobre 
multinacionais.

• Demandar às empresas globais, regionais, 
sub-regionais e nacionais a que utilizem da-
dos discriminativos por gênero no processo 
de elaboração de suas políticas, e que estas 
garantam a inclusão das mulheres nos pro-
cessos decisórios.

b. Acordos globais e regionais

• Apoiar o desenvolvimento de campanhas 
com miras a obter acordos com as empresas 
selecionadas que incluam disposições com 
uma perspectiva de gênero.

• Promover e contribuir na incorporação de 
cláusulas de igualdade de oportunidades 
nos acordos marco globais e regionais com 

o objetivo de combater o trabalho precário e 
promover a igualdade de oportunidades.

2. Organização e 
desenvolvimento de 
capacidades – Crescimento 
Sindical

UNI Américas Mulheres colaborará com as filiadas 
e UNI SCORE para obter o reconhecimento sindi-
cal e continuar facilitando o crescimento sindical 
com uma maior participação de mulheres, incor-
porando a igualdade de oportunidades ao trabalho 
dos setores de UNI na região. 

Objetivos:

a. Desenvolvimento de capacidades de organi-
zação

• Colaborar com o Departamento de Igualda-
de de Oportunidades de UNI na elaboração 
de programas de capacitação;

• Instar as filiadas de UNI Américas a desen-
volver módulos de formação sindical e po-
lítica, centrada nas mulheres. Informando 
sobre todos seus direitos legais, como tam-
bém sobre projetos de lei, convenções, ou 
acordos coletivos que impactam na vida das 
mulheres; 

b. Ferramentas de comunicação

• Contribuir com notas da região na prepara-
ção do boletim de notícias de UNI Igualdade 
de Oportunidades para sua publicação no 
site web cada quatro meses;

• Incentivar o uso das redes sociais para infor-
mar sobre as atividades de sindicalização de 
maior quantidade de mulheres, e gerar apoio 
nas campanhas no nível nacional, regional, 
e global com o ânimo de manter o contato 
com outros grupos de trabalhadoras e esta-
belecer redes.

Prioridades Estratégicas 
do Grupo UNI Américas Mulheres
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• Publicitar os sucessos dos sindicatos nos 
médios de comunicação.

c. Crescimento Sindical 

• Incentivar às filiadas de UNI Américas a de-
senvolver campanhas de sindicalização es-
pecífica para mulheres, destacando a impor-
tância do mesmo na vida das trabalhadoras;

• Priorizar o desenvolvimento e a implementa-
ção de planos estratégicos setoriais e nacio-
nais, que tenham como objetivo o crescimen-
to sindical, levando em conta a perspectiva 
de gênero;

3. Trabalhos, previdência 
social e justiça para todos:

UNI Américas Mulheres se compromete a colabo-
rar de forma estreita com as filiadas de UNI Amé-
ricas e UNI SCORE para elevar as normas de em-
prego das trabalhadoras.

Objetivos:
a. Campanhas para elevar as normas de emprego

• Promover junto com as campanhas para me-
lhorar as políticas públicas em benefício das 
mulheres e para eliminar todo tipo de discri-
minação, 

• Obrar para incluir a licença familiar “amplia-
da” como princípio fundamental, nos contra-
tos e nas políticas sociais; 

• Colaborar com os sindicatos de UNI Améri-
cas para exercer pressão sobre os governos 
e instá-los a ratificar os convênios de OIT 
relativos às questões de gênero e igualdade 
de oportunidades. 

• Exortar os sindicatos de UNI Américas a 
apoiar as campanhas específicas contra a 
discriminação, a violência e a exclusão no 
lugar de trabalho, incluindo:

» Campanha de UNI “Alto à violência”.

» Dia Internacional da Mulher - 8 de março.

» Dia Mundial pelo Trabalho Decente - 7 de 
outubro.

» Dia Internacional para a erradicação da po-
breza - 17 de outubro.

» 16 dias de ativismo: Violência – do 25 de no-
vembro ao 10 de dezembro.

» Dia Internacional da Eliminação da Violência 
contra a Mulher - 25 de novembro.

b. Ampliar o alcance da negociação coletiva a 
todos (as) os/as trabalhadores (as)

• Instar às filiadas a que abordem a dimen-
são de gênero nas negociações coletivas, 
a igualdade de oportunidades no acesso a 
melhores postos de trabalho e à formação 
profissional;

• Instar às filiadas a que formulem e incluam 
cláusulas nos seus convênios coletivos, que 
ajudem a combater as desigualdades e a 
discriminação em todas suas formas;

c. Um compromisso com os direitos humanos 
e sindicais

• Instar os sindicatos de UNI Américas a esta-
belecer protocolos para denunciar todo tipo 
de violações contra das mulheres. Promover 
a que se efetue uma pesquisa exaustiva dos 
casos de violência, garantindo proteção à 
vítima de uma possível demissão, ou outros 
abusos durante a pesquisa;

• Promover a criação de campanhas para 
instar os estados a apoiar leis nacionais e 
internacionais que protejam os direitos hu-
manos e sindicais das mulheres no lugar de 
trabalho e no lar; se mobilizando para fazê-
las cumprir nas empresas e na sociedade;

• Colaborar junto com os sindicatos de UNI 
Américas na luta contra a discriminação, 
fazendo-os mais inclusivos e instando a re-
vistar as condutas discriminatórias nas suas 
organizações com o objetivo de erradicá-las. 

4. Infl uência política e 
normativa – A negociação 
coletiva e desenvolvimento 
sustentável

UNI Américas Mulheres colaborará com os sindi-
catos de UNI Américas e UNI SCORE para que o 
assunto gênero seja incorporado na agenda sindi-
cal, além de promover a inclusão de mais mulhe-
res nas mesas de negociação coletiva para que 
suas reivindicações sejam levadas à conta nos 
acordos coletivos.
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Objetivos:
a. Alianças estratégicas para agir pela justiça so-
cial 

• Fortalecer a cooperação com as federações 
sindicais internacionais, a CSA, e outras orga-
nizações internacionais que obrem pela defesa 
dos direitos humanos e em matéria de participa-
ção sindical no nível regional e global;

• Estabelecer alianças com outras organizações 
sindicais para enfrentar os problemas da viola-
ção dos direitos das mulheres, 

b. A Educação como elemento essencial para o de-
senvolvimento sustentável

• Alentar os sindicatos de UNI Américas para fa-
cilitar instâncias de diálogo, de formação e in-
formação nos sindicatos de base sobre os di-
ferentes aspectos, incluindo a sensibilização à 
problemática de gênero em todas as instâncias;

• Apoiar os sindicatos de UNI Américas no de-
senvolvimento de ações destinadas a exigir 
aos governos e instituições internacionais a 
que avaliem os ODM, em particular aqueles 
que apontam à igualdade, a saúde e a educa-
ção, mediante a utilização de dados desmem-
brados   por sexo e indicadores que levem em 
conta as diferenças de gênero. 

c. Sustentabilidade e meio ambiente

• Propiciar a participação de mais mulheres nas 
instâncias de toma de decisão das políticas ten-
dentes a cuidar o médio ambiente e construir 
processos de desenvolvimento sustentável.

5. Como organização 
proactiva, inovadora e 
integradora:

UNI Américas Mulheres colaborará com os diferentes 
setores na região para promover a igualdade em todas 

suas estratégias; assim também promover uma me-
lhor representação das mulheres em todas as estrutu-
ras decisórias de UNI, com o objetivo de alcançar pelo 
menos 40% de representação de um sexo ou outro.  

Objetivos:
a. Promover redes entre suas fi liadas

• Continuar impulsando o estabelecimento de re-
des de mulheres em aqueles países onde ainda 
não tinham se estabelecido,

• Desenvolver e manter redes dinâmicas de mu-
lheres que trabalhem juntas lhes proporcionan-
do ferramentas que as capacitem nos lobbies 
e que lhes permitam melhorar a igualdade de 
gênero,

b. Desenvolver uma formação de liderança

• Exortar os sindicatos de UNI Américas a desen-
volver programas para mulheres e grupos com 
pouca representação com o objetivo de capaci-
tar para postos de liderança;

• Instar às fi liadas a desenvolver programas de 
tutorias que contribuam à formação de mulhe-
res líderes com o objetivo de motivá-las a assu-
mir postos de liderança e de toma de decisões 
nos seus sindicatos; 

c. Melhorar a representação das mulheres 

• Colaborar com os sindicatos de UNI Américas, 
e UNI SCORE para desenvolver medidas ten-
dentes a atingir o objetivo em longo prazo de 
obter uma representação de 40% de um ou 
outro sexo em todas as estruturas decisórias e 
reuniões; 

• Exortar às fi liadas a tomar medidas para garan-
tir que esta política seja integrada a seu funcio-
namento cotidiano, a sua cultura, e a suas es-
tratégias de sindicalização de mais mulheres.

• Instar às fi liadas a que informem anualmente 
os progressos em relação à igualdade e desta-
quem as melhoras atingidas.


