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O Ano Internacional da Juventude é comemorado  
entre 12 de agosto de 2010 e 11 de agosto de 2011 e 
todos têm um papel a desempenhar! 

PORQUE UM ANO INTERNACIONAL DA 
JUNVENTUDE? 

Em dezembro de 2009, a Assembleia Geral das Nações 
Unidas aprovou a Resolução 64/134 proclamando o 
Ano, mostrando a importância que a comunidade 
internacional dá à integração das questões relacionadas 
à juventude nas agendas de desenvolvimento a nível 
mundial, regional e nacional. Sob a temática de Diálogo 
e Compreensão Mútua, o Ano tem como objetivo 
promover os ideais de paz, respeito aos direitos humanos 
e solidariedade entre gerações, culturas, religiões e 
civilizações. 

O mundo está enfrentando muitas crises – que 
diversas vezes se sobrepõem - incluindo a financeira, 
de segurança, ambiental e outros desafios sócio-
econômicos que impedem a realização dos objetivos 
de desenvolvimento acordados internacionalmente. 
Investir e fazer parceria com a juventude é a chave para 
resolver estes desafios de uma forma sustentável.

“A juventude merece nosso total 
comprometimento – pleno acesso a 

educação, cuidados de saúde adequados, 
oportunidades de empregos, serviços 

financeiros e completa participação na 
vida pública.”

Secretário-Geral das Nações Unidas
Ban Ki-moon
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POR QUE os jovens?

A ONU define como jovens aqueles com idade entre 15 
e 24. Hoje, os jovens representam 18% da população 
global ou 1,2 bilhão de pessoas. 87% dos jovens 
vivem em países em desenvolvimento enfrentando 
desafios trazidos pelo acesso limitado a recursos, a 
cuidados de saúde, educação, treinamento, emprego e 
oportunidades econômicas. 

Os Estados-Membros das Nações Unidas reconhecem 
que os jovens de todos os países são um importante 
recurso para o desenvolvimento, para uma mudança 
social positiva e para a inovação tecnológica. Seus 
ideais, energia e visão são essenciais para o contínuo 
desenvolvimento de suas sociedades.

Os jovens não são meros beneficiários passivos, 
mas eficazes agentes da mudança. Dedicados, 
entusiastas e criativos, os jovens vem contribuíndo 
para o desenvolvimento abordando as questões mais 
desafiadoras da sociedade.

“Ao expandirmos os nossos 
esforços, devemos fazer ainda 
mais para alcançar, para ouvir 

e para aprender com os jovens.”
                        

Secretário-Geral
das Nações Unidas  

Ban Ki-moon
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Os esforços dos jovens têm contribuído para proteger 
o meio ambiente e no combate a pobreza e a fome em 
suas comunidades, decorrentes da pandemia de HIV/Aids 
através da educação de seus pares. A juventude também 
foi pioneira no encorajamento de diálogo, compreensão e 
respeito entre pessoas de diversas culturas e religiões.

Os jovens frequentemente dão o exemplo ao praticar 
estilos de vida ecológicos e saudáveis, promovendo usos 
inovadores de novas tecnologias, incluindo a utilização 
de dispositivos móveis e redes sociais online para 
promover sociedades mais inclusivas. Suas contribuições 
para o desenvolvimento comunitário, nacional, regional e 
mundial devem ser reconhecidas e encorajadas.

Os Estados-Membros das Nações Unidas proclamaram 
o Ano Internacional tendo isto em mente e sabendo 
como estes desafios e como o potencial da juventude é 
impactado diretamente pelas atuais condições sociais e 
econômicas.

“Muitos jovens continuam 
marginalizados, desconectados 
ou excluídos das oportunidades 

que a globalização oferece.” 

Assembleia Geral 
Resolução 62/126
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15 ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA 
MUNDIAL DE AÇÃO PARA A JUVENTUDE

Educação
Emprego
Fome e pobreza
Saúde
Meio Ambiente
Uso de drogas
Delinquência juvenil
Atividades de lazer
Meninas e jovens mulheres
Participação
Globalização
Tecnologias de informação e comunicação
HIV/Aids
Juventude e conflito
Relações intergeracionais

JUVENTUDE E AS NAÇÕES UNIDAS

Em 1985, a ONU comemorou o primeiro 
Ano Internacional da Juventude. Em seu 
10° aniversário, a Assembleia Geral adotou 
o Programa Mundial de Ação para a 
Juventude, estabelecendo um quadro de 
políticas e diretrizes para ações nacionais 
e internacionais para ajudar a melhorar a 
situação dos jovens.

Hoje, o Programa Mundial de Ação para 
a Juventude desempenha um importante 
papel no desenvolvimento da juventude. 
Ele concentra-se em medidas destinadas 
a reforçar as habilidades nacionais na área 
da juventude e aumentar a qualidade e 
quantidade de oportunidades disponíveis 
para os jovens para uma participação plena, 
efetiva e construtiva na sociedade.
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QUAL O SEU PAPEL 
NA COMEMORAÇÃO DO ANO? 

Todos estão convidados a promover 
os ideais de paz, liberdade, progresso 
e solidariedade para a promoção 
do desenvolvimento da juventude 
e a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio.

Os Estados-Membros das Nações 
Unidas são incentivados a organizar 
eventos nacionais em comemoração 
ao Ano e divulgar a importância da 
juventude para o desenvolvimento 
de seu país.

Os Estados-Membros também são 
encorajados a rever suas políticas 
e programas de desenvolvimento 
nacionais para a juventude para a 
plena implementação do Programa 
Mundial de Ação para a Juventude.

O Programa das Nações Unidas 
para a Juventude serve como 
ponto focal da juventude na ONU. 
Ele realiza uma série de atividades 
para promover o desenvolvimento 
da juventude, incluindo o 
apoio intergovernamental em 
decisões políticas, a realização de 
pesquisas analíticas e o aumento 
da eficácia do trabalho da 
ONU no desenvolvimento da 
juventude através do reforço da 
colaboração e intercâmbio entre 
as entidades da ONU por meio 
da Rede Interagêncial para o 
Desenvolvimento da Juventude.
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Juventude e Organizações 
focadas nos jovens são 
incentivadas a iniciar e 
participar das atividades na 
comemoração do Ano e 
seus temas.
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•	  Organize um evento: Use o Kit de 
Atividades para orientação e estratégias 
eficazes para promoção de seu evento.  

•	   Poste um evento no Calendário de 
Eventos oficial: Publique seu evento no 
calendário oficial do Ano e apresente um 
pedido a ONU para o uso do logotipo 
oficial.
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•	  Participe dos eventos locais: Visite o 
calendário oficial para encontrar atividades 
na sua comunidade e descubra o que os 
outros estão fazendo por todo o mundo para 
comemorar o Ano.

•	  Aumente a conscientização pública: Baixe 
o banner do Ano Internacional da Juventude 
no site oficial e poste o link em sua página da 
web. Promova o Ano usando ferramentas de 
redes sociais online.

•	 Contribua para as discussões online: 
Junte-se as consultas mensais no Facebook 
(facebook.com/Unyouthyear) e partilhe seus 
pontos de vista sobre várias questões. Debates 
anteriores foram realizados sobre organização 
de atividades de baixo custo; aumento da 
eficácia da participação e representação dos 
jovens a nível comunitário; envolvimento da 
mídia para aumentar a consciência pública; e 
fazer sugestões para o slogan oficial do Ano: 
Nosso ano. Nossa voz.

•	   Converse com seus líderes: Encontre-se com 
seus líderes para reiterar a importância da 
participação da juventude no desenvolvimento 
e na promoção da compreensão mútua.

•	   Assine o Youth Flash: Descubra o que está 
acontecendo no Sistema da ONU e nas 
organizações da juventude no mundo inteiro. 
Visite www.un.org/esa/socdev/unyin/flash.htm 
para assinar o e-newsletter mensal do Programa 
da ONU para a Juventude.

•	  Alcance: Fale com seus vizinhos para saber 
mais sobre suas culturas e religiões e incentive 
seus amigos a fazer o mesmo.

 Para mais atividades e para fazer o download do 
material de apoio do Ano, visite o site oficial no 
Ano em:  social.un.org/youthyear.
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“Imagine um ano quando gente de todos 
os setores da sociedade pode dialogar 
sobre questões que afetam os jovens 

– um ano em que todos ouvimos com 
respeito e falamos com dignidade. O 

Ano Internacional da Juventude é esta 
oportunidade. Este é o nosso ano para 
encontrar, definir e fazer nossa voz ser 

ouvida – não vamos desperdiçá-lo!”

Christopher Derige Malano, Pax 
Romana, membro do Encontro

de Coordenação Internacional das 
Organizações da Juventude

(ICMYO)

O QUE ESTÁ ACONTECENDO? 

O Ano, de 12 de agosto de 2010 até 11 de 
agosto de 2011, começa com eventos de 
lançamento na base da ONU em Nova 
York e por todo o mundo mostrando 
as contribuições da juventude para 
o desenvolvimento e promovendo a 
implementação do Programa Mundial de 
Ação para a Juventude.

A Conferência da ONU sobre a 
Juventude será um dos destaques do Ano 
Internacional da Juventude. 

Muitos outros eventos estão programados 
em todo o mundo para comemorar o 
Ano. Por favor, visite o Calendário de 
Eventos oficial para mais informações 
em: social.un.org/youthyear.
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