
 
 
 
 
 
 

 

Juventude Socialista marcou presença no Conselho Mundial 
da IUSY 
 
Terça-feira, 14 de Maio de 2013 

 

Nos dias 8 e 9 de Maio, decorreu em Dortmund, na Alemanha, o Conselho Mundial da Organização 
de Juventudes Socialistas, que reuniu jovens de todas as partes do mundo. 
 
Igor Carvalho, Secretário Nacional para as Relações Internacionais e actual membro do Bureau da 

estrutura europeia Young European Socialists (YES), representou a JS Portugal nesta reunião que 
acontece uma vez a cada dois anos. Foram muitas as resoluções apresentadas no decorrer dos 

trabalhos, entre as quais se destacam três documentos conjuntos aprovados por unanimidade que 

procuram uma solução para problemas de cariz político, social e humanitário. 
 

Resoluções 
·  Sobre a solução do conflito do Sahara Ocidental - IttihadiaYouth (Marrocos) e UJSARIO (Sahara 

Ocidental). 

·  Para uma Venezuela com Igualdade Social e Democracia – (Vice-Presidentes da América do 
Sul). 

·  Por uma educação pública e gratuita em todo o Mundo – (Presidium da IUSY) 
 

À margem dos trabalhos e através de encontros bilaterais, a JS Portugal teve oportunidade de 

estabelecer importantes compromissos com a JPAICV (Cabo-Verde) e JS-PDT (Brasil). Nas 
reuniões paralelas ficaram acordados os seguintes pontos: 

 
·   Reforçar práticas de cooperação internacional com diferentes juventudes partidárias da 

Lusofonia de matriz trabalhista, social-democrata e socialista que integrem a IUSY ou se 
identifiquem com os valores, os princípios e os ideais desta organização; 

·   Desenvolver acções que visem promover a introdução do Português como língua de trabalho na 

IUSY e nos demais fóruns e organizações internacionais; 
·   Desenvolver acções que visem sensibilizar organizações políticas juvenis do espaço lusófono a 

criarem uma “plataforma” de diálogo, discussão e definição conjunta de estratégias. 
 

A Juventude Socialista encara os compromissos com grande satisfação mas também com grande 

sentido de responsabilidade, esperando que outras organizações de juventude do arco lusófono se 

revejam nestes objectivos e queiram unir esforços com as juventudes partidárias que já se 
encontram a trabalhar nos compromissos estabelecidos. 
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