
 

 

PROPOSTA: Sobre executar o chamado do PoA por trabalho 

digno em Xinjiang, China 

 

CONSIDERANDO QUE, a “Declaração sobre Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho” da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), adotada em 1998, deixa claro que certos 

direitos são universais, e que devem ser respeitados e 

promovidos por todos os Estados Membros da OIT; esses 

direitos incluem liberdade de associação e reconhecimento 

efetivo do direito a acordo coletivo; a eliminação do trabalho 

forçado ou compulsório; a abolição do trabalho infantil; e a 

eliminação da discriminação em relação ao emprego e 

ocupação; 

 

CONSIDERANDO QUE, a República Popular da China ratificou as 

seguintes relevantes Convenções da OIT: 

 

• C111 – Discriminação (Emprego e Ocupação): Ratificada 

pela China em 2006, esta Convenção obriga os estados a 

buscar uma política nacional de emprego com liberdade 

de escolha; e  

• C122 – Convenção da Política de Emprego: Ratificada pela 

China em 1987, esta Convenção proíbe práticas 

trabalhistas discriminatórias baseadas, entre outras coisas, 

em etnia e religião; 

 



 

 

CONSIDERANDO QUE, o Comitê de Especialistas da OIT emitiu 

solicitações diretas por informações adicionais da China em 

relação ao tratamento dos trabalhadores de Uyghur em 

Xinjiang sob essas Convenções da OIT acima;  

 

CONSIDERANDO QUE, o Programa de Ação (PoA) dos Serviços 

Públicos Internacionais (PSI) afirma que “trabalhadores de 

serviços públicos e seus sindicatos estão numa posição 

exclusiva de oferecer uma visão clara pela democracia, direitos 

humanos, redistribuição das riquezas, emprego, dignidade, 

igualdade e devido local de trabalho”;  

 

CONSIDERANDO QUE, o PoA reconhece que a “globalização 

mudou a forma como as regras são feitas”, e que “grandes 

desafios são causados por forças fora das fronteiras nacionais 

ou exigem soluções globais”;  

 

CONSIDERANDO QUE, várias Federações Sindicais 

Internacionais (FSI), inclusive a Confederação Sindical 

Internacional (ITUC, na sigla em inglês) e a IndustriALL Global 

Union expressaram preocupação ou tomaram ações contra a 

exploração da população Uyghur em campos de trabalho 

forçado na China – por exemplo, incluindo provisões anti 

trabalho forçado em Acordos da Estrutura Global (GFAs);  

 

CONSIDERANDO QUE, federações trabalhistas nacionais em 

todo o mundo expressaram preocupação ou tomaram ações 



 

 

contra a detenção de Uyghurs em campos de trabalho forçado, 

inclusive a Federação Americana do Trabalho e o Congresso de 

Organizações Industriais (AFL-CIO), a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) do Brasil, a Deutsche Gewerkschaftsbund 

(DGB) da Alemanha e a Federatie Nederlandse Vakbeweging 

(FNV) da Holanda;  

 

OBSERVANDO, que as mídias de notícias relataram que a China 

está almejando a etnia Uyghur na China Ocidental para 

detenção nos chamados campos de “re-educação” e trabalho 

forçado, que produzem mercadorias industriais como têxteis e 

componentes de painéis solares;  

 

OBSERVANDO, que órgãos legislativos democráticos em todo o 

mundo reconheceram e condenaram o tratamento e a 

detenção arbitrária de Uyghurs no PRC;  

 

OBSERVANDO, que tanto entidades públicas quanto de 

cooperação multinacional em todo o mundo estão atualmente 

usando produtos produzidos com trabalho forçado de Uyghurs; 

então por meio deste é 

 

RESOLVIDO, que os afiliados Interamericanos da PSI 

trabalharão para aumentar a visibilidade do problema dos 

Uyghurs em campos de trabalho forçado;  

 



 

 

RESOLVIDO, que os afiliados Interamericanos trarão a causa 

dos Uyghurs em campos de trabalho forçado à atenção dos 

governos nacionais; e 

 

RESOLVIDO, que os afiliados Interamericanos chamados no PSI 

devem buscar resolver o assunto de trabalho forçado 

patrocinado pelo estado dos trabalhadores Uyghur através de 

todos os mecanismos de supervisão da OIT, particularmente 

sob essas convenções que a República Popular da China já 

assinou e ratificou – nomeadamente, Convenção 111 

(Discriminação – Emprego e Ocupação), e Convenção 122 

(Política de Emprego).  

 

Enviado por: Federação Americana de Professores 

 

Co-patrocinadores: 

• Federação Americana dos Funcionários do Estado, 

Condado e Município 

• Irmandade Internacional dos Caminhoneiros 

• Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos e Gerais 

• Tratamento de Saúde SEIU 

• Syndicat de la function publique et parapublique du 

Québec 

• Syndicat de professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec 

 


