
O MANIFESTO DA

JUVENTUDE

Como jovens, exígimos um mundo onde tenhamos o poder
de levar uma vida feliz, inclusiva e saudável, livre de qualquer forma de

discriminação e violência; onde os nossos direitos, as nossas escolhas e os nossos
corpos sejam respeitados e onde possamos realizar nosso pleno potencial para

transforar as nossas comunidades e criar mudanças sustentáveis.

Em 1998, a IPPF publicou seu Manifesto da Juventude.
    Vinte e um anos depois, um grupo de jovens líderes das seis

  regiões da IPPF  reuniu-se para
  reescrever o Manifesto, garantindo que ele refletisse os desejos e

  necessidades dos jovens de hoje.
  Este Manifesto foi escrito com contribuições de mais de

  16.000 jovens ao redor do mundo de várias origens que participaram de
 um processo aberto de consulta online.

OS NOSSOS CORPOS, AS NOSSAS VIDAS,
OS NOSSOS DIREITOS

Contexto 

VISÃO 



EDUCAÇÃO
Exigimos uma educação em sexualidade abrangente que seja fornecida ao longo das nossas
vidas e que aborde todos os aspectos da nossa saúde, crescimento e desenvolvimento.
  
Os governos e os orgaõs que detêm as decisões políticas, devem legalizar e financiar uma
educação sexualidade que  abrangente, ministrada dentro e fora das escolas, por
provedores treinados e sem julgamentos, que vão além da biologia para incluir, entre outros,
HIV e DSTs, identidade de gênero e orientação sexual, violência de gênero, relacionamentos
saudáveis, consentimento e prazer sexual.
 
Devemos criar uma cultura aberta e segur,a para acessar, compartilhar e coletar
informações, sobre nossa saúde e direitos sexuais e reprodutivos ao longo de nossas vidas,
usando várias plataformas com métodos seguros e interativos.  
 
 
 
 

SERVIÇOS
Exigimos cuidados de saúde sexual e reprodutiva abrangentes e de alta qualidade que
sejam económicamente acessíveis, e que respondam às nossas necessidades.
  
 Temos como um dos direito fundamental que os prestadores de cuidados de saúde
respeitem a nossa confidencialidade, permitindo-nos aceder aos serviços de forma segura,
privada e confiante.
  
Não toleraremos julgamentos ou discriminação e exigimos que os profissionais de saúde
nos tratem com respeito e dignidade, independentemente da nossa idade, sexo, orientação
sexual, crença, etnia, capacidade ou deficiência e do nosso estado civil.
  
Nós merecemos estes direitos, quer vivamos em ambientes estáveis ou de crise e
independentemente do estado da nossa  documentação
    
 Temos o direito a informações atualizadas, precisas e abrangentes sobre nossa saúde e
direitos sexuais e reprodutivos, incluindo informações sobre a contracepção, relacionamentos,
HIV e DSTs, violência sexual e baseada em gênero, consentimento e prazer sexual.
  
Devemos ser empoderados para explorar narrativas mais  radicais e assertivas, para
disseminar informações e criar acesso inclusivo a serviços de saúde sexual e reprodutiva,
que conduzam à ação coletiva em resposta à oposição, e recuperar o controle sobre os  nossos
próprios corpos.
  
Só quando pudermos verdadeiramente ter autonomia sobre o nosso corpo é que
poderemos contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva e segura.



LIDERANÇA
Recusamo-nos a ser meros observadores da política e da liderança e exigimos um
envolvimento significativo e que sejamos reconhecidos como decisores activos – não
aceitamos ser reduzidos a uma quota.
 
A liderança juvenil deve ser valorizada e apoiada por investimentos e políticas;
devem-nos ser criados ambientes favoráveis, através de oportunidades de formação,
políticas e investimentos financeiros onde possamos prosperar.
  
 Apelamos a todas as partes interessadas que se envolvam conosco, como parceiros
ativos, de forma significativa e respeitosa, compartilhando conhecimento, experiência
e crítica construtiva, entendendo que compartilhamos direitos e responsabilidades
iguais.
  
Precisamos de fazer um esforço, mais concertado, para construir relações baseadas
no apoio mútuo e no respeito entre os jovens de todo o mundo, fomentar a partilha de
conhecimentos e ser solidários em questões que nos afectam directamente.

A gestão dos nossos corpos é nossa e, como tal, todos os jovens devem ser empoderados
para combater a violência baseada no sexo e no género e, ao mesmo tempo, apelamos à
solidariedade para garantir espaços seguros e responsabilização.
  
Informação é poder, e o acesso à educação integral capacita- nos a fazer as escolhas mais
informadas, livres de coerção, sobre a nossa saúde, o nossos corpos e as nossas vidas.

CHAMADA À AÇÃO
Nós somos o futuro, mas também somos o agora.

 Somos os únicos donos dos nossos corpos e das nossas vidas.  
Estamos construindo e moldando nossas comunidades para nos tornarmos mais

inclusivos e não discriminatórios.  
 Exigimos a nossa saúde e direitos sexuais e reprodutivos - falando, ocupando o
espaço e reivindicando o nosso direito fundamental de sermos tratados como

iguais, e continuaremos a fazê-lo até que as nossas exigências sejam satisfeitas.
 

  Não queremos nada para nós, sem nós.


