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14º MINIONU 

RESOLUÇÃO 2.1 – TÓPICO 2 DA AGENDA 

 
Buscando o real respeito às condições do trabalhador; 

Tendo em vista a importância, necessidade e a preocupação com relação 

programas corporativos de Responsabilidade Social de todos os países em 

relação à diminuição e possíveis tentativas de erradicação da mão de obra 

escrava praticadas não só pelas multinacionais que contribuem para a violação 

das leis trabalhistas internacionais deste comitê (OIT); 

Reconhecendo a importância da efetividade das normas da OIT na promoção 

do progresso conjunto; 

Conscientes da importância que do processo de erradicação da pobreza e a 

adoção de instrumentos comuns que consolidem a segurança do trabalhador 

de uma nação. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), decide que 

 

1. Quanto à questão da exploração de mão de obra e do trabalhador explorado: 

1.1. Declara a importância de garantir aos trabalhadores que se encontram 

na condição de trabalho forçado o direito à livre associação e à criação de 

sindicatos, que devem ser reconhecidos por todas as nações e empresas 

que utilizem destes serviços; 

 

1.2. Incentiva a realização de campanhas locais que visem o combate e 

conscientização do trabalho escravo consentido ou não; 

1.2.1. Encoraja a criação de uma política de fiscalização das 

multinacionais por parte dos países de sua origem conjunto aos 

países de sua estadia. 

1.3. Recorre ao Conselho de Administração da OIT caso haja alguma 

irregularidade que poderá encaminhar a questão à apreciação de uma 

Comissão de Inquérito, que terá a missão de examinar o fato e apresentar 

um parecer a respeito; 



1.4. Sugere uma política de reinserção social de acordo com a perspectiva 

de cada país, de forma a assegurar que os trabalhadores libertos não 

voltem à condição de trabalho forçado, com ações específicas, tendentes a 

facilitar a sua reintegração de forma a possibilitar assistência à saúde, 

educação profissionalizante e geração de emprego; 

2.  A respeito da atividade de multinacionais: 

2.1 Incentiva às multinacionais que invistam em cursos profissionalizantes, 

de modo que as mesmas disponham futuramente de mão de obra 

qualificada; 

2.2 Sugere a criação de um contexto propício através de investimentos 

locais para que as empresas internacionais adotem as responsabilidades 

sociais a partir da efetividade e cumprimento dos princípios da constituição 

de cada país através de acordos bilaterais ou multilaterais;  

2.3 Protege o efetivo cumprimento das leis contra todas as formas de 

abuso, assédio e violência. 


