Declaração do Fórum Global da Juventude em Bali
Resultado do Fórum Global da Juventude em Bali dos Estados-Membros das Nações Unidas,
grupos de jovens, jovens participantes individuais, organizações não governamentais,
instituições do setor privado e outros interessados, bem como milhares de participantes
virtuais.
A conferência foi realizada em Bali, Indonésia, de 4 a 6 de dezembro de 2012, no contexto da
revisão e do acompanhamento à implementação do Programa de Ação da Conferência
Internacional sobre População e Desenvolvimento além de 2014, visando originar ações
recomendadas para o relatório de resultados da revisão e para a agenda de desenvolvimento
após 2015 das Nações Unidas, bem como gerar novo consenso sobre o estabelecimento dos
direitos dos jovens no centro do desenvolvimento.
A conferência foi precedida por extensa interação em âmbitos nacional e global sobre temas
como manter-se saudável; educação ampla; famílias, direitos e bem-estar dos jovens,
inclusive sexualidade; transição para trabalho digno; liderança e participação efetiva.
Uma plataforma dedicada para celulares e web fornecerá os meios para conversações
contínuas sobre questões dos direitos da juventude, bem-estar e desenvolvimento, para
influenciar de modo eficaz políticas e programas globais e nacionais que impactam as e os
jovens.

Recomendações finais da Sessão Temática 1: Mantendo-se Saudável
Assegurar a transparência, a prestação de contas e a necessidade de implementação como
tema interligado em todas as recomendações, com enfoque especial em LGBTQI (lésbicas,
gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais), HSH (homens que fazem sexo com homens),
usuários de drogas, refugiados, populações rurais, jovens fora da escola, profissionais do
sexo, indígenas, populações afro-descendentes, migrantes, jovens em situações de conflito e
de emergência, empoderando mulheres jovens e adolescentes, pessoas com deficiência,
jovens que vivem com HIV e Aids.
Dados
Os governos devem desenvolver e fortalecer parcerias multisetoriais com o setor privado, a
sociedade civil e os jovens para coleta, análise, utilização e disseminação de resultados, de
forma periódica e confiável, quantitativa e qualitativamente, bem como dados sobre a saúde
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dos jovens orientados para resultados, diferenciados por idade (10-14, 15-19, 20-24), gênero,
sexo e outros fatores, que apoiam políticas e programas com base em evidências.
Investir no desenvolvimento da capacidade das e dos jovens para coletar e validar dados,
garantir monitoramento liderado por jovens e favorável a eles e elas e mecanismos de
avaliações no projeto, planejamento e implementação de políticas e programas nacionais.
Ambientes propícios
Os governos devem trabalhar em parceria com adolescentes e jovens, meios de comunicação,
líderes religiosos e setor privado para criar ambientes propícios e favoráveis para garantir que
os jovens tenham acesso a serviços de saúde amplos e a custo razoável, sejam livres da
coerção, discriminação, violência e estigma – e para atender às necessidades básicas por meio
de aumento de fundos, legislação e políticas aprimoradas, serviços acessíveis e a custo
razoável.
Os governos devem também garantir aos jovens participação significativa na alocação de
recursos para a saúde em âmbitos local e nacional, e a criação de políticas que respeitem,
protejam e observem os direitos humanos.
Os governos enfrentam práticas tradicionais perniciosas (como a circuncisão e a mutilação
genital, casamentos precoces e forçados, violência de gênero e contra as mulheres).
Educação
A comunidade internacional, inclusive governos, ONGs, setor privado e sociedade civil
devem estabelecer parcerias para conscientizar adolescentes e jovens sobre seus direitos de
manter a própria saúde por meio da educação formal e não formal.
Oferecer educação sobre a saúde que seja não discriminatória e livre de preconceitos, baseada
em direitos, apropriada à idade e sensível ao gênero, inclusive educação em sexualidade que
seja abrangente, favorável ao jovem, com base em evidências e que seja específica para cada
contexto.
Acesso aos serviços de saúde
Os governos devem fornecer, monitorar e avaliar o acesso universal a um pacote básico de
serviços de saúde favorável aos jovens (inclusive assistência à saúde mental e serviços de
saúde sexual e reprodutiva), de alta qualidade, integrados, igualitários, abrangentes, a custo
razoável, com base em necessidades e direitos, acessíveis, aceitáveis, confidenciais e livres de
estigma e discriminação para todos os jovens.
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Como parte desse pacote básico, os governos devem oferecer serviços de saúde sexual e
reprodutiva abrangentes que incluam aborto seguro e legal, assistência à maternidade,
contracepção, prevenção contra HIV e infecções sexualmente transmissíveis (IST),
assistência, tratamento e aconselhamento para todas e todos os jovens.
Os governos devem assegurar que todos os profissionais de saúde recebam capacitação sobre
questões de saúde específicas de jovens e prestação de serviços favoráveis aos adolescentes e
jovens por meio de treinamento e desenvolvimento profissional antes e durante a prestação de
serviços.
Leis e políticas
Os governos e agências das Nações Unidas, em conformidade com os padrões de direitos
humanos internacionais, devem remover barreiras legais, de políticas e regulamentações que
impeçam a participação significativa e o empoderamento de jovens para exercer e exigir seus
direitos.
Os governos e agências das Nações Unidas devem apoiar os direitos sexuais e reprodutivos
dos jovens, inclusive garantindo acesso ao aborto legal e seguro a um custo razoável,
acessível e livre de coerção, discriminação e estigma, fornecendo mecanismos de apoio e
proteção que promovam o direito de escolha.
Os governos devem implementar políticas financeiramente sustentáveis e estruturas legais
que protejam, promovam e observem os direitos reprodutivos e sexuais de todas e todos os
jovens, independentemente de sua orientação sexual e identidade de gênero.
Conclamar os governos e agências das Nações Unidas a institucionalizar mecanismos para
liderança de jovens, particularmente jovens marginalizados (como mencionado acima), no
desenvolvimento de políticas e programas que influenciam a vida das e dos jovens.

Recomendações finais da Sessão Temática 2: Educação Abrangente
Acesso universal à educação gratuita
Os governos devem garantir acesso universal à educação gratuita, de qualidade, abrangente
em todos os níveis em um ambiente seguro e participativo.
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Educação inclusiva
Os governos devem adotar uma abordagem à educação baseada em direitos, inclusive ao
ensino formal, informal e não formal, com foco em grupos vulneráveis e marginalizados1,
especialmente para jovens meninas.
Os governos devem fornecer programas educacionais especiais igualitários e equitativos,
inclusive por meio da priorização de atividades extracurriculares para grupos vulneráveis e
marginalizados, especialmente jovens com deficiências.
Os governos e outras partes interessadas precisam reconhecer que os estudantes têm
diferentes necessidades de aprendizagem, o que exige diferentes estilos pedagógicos.
Portanto, modos alternativos de aprendizagem devem ser valorizados e formalmente
reconhecidos.
Os governos devem promulgar, implementar e aplicar leis que possibilitem a educação em
um ambiente livre de discriminação, violência e bullying.
Educação pertinente
Os governos e outras partes interessadas, com a participação ativa e significativa de
adolescentes e jovens, devem desenvolver e implementar sistemas eficazes para o
desenvolvimento de currículos apropriados e sua revisão periódica, empoderando jovens para
adquirir habilidades pertinentes a o emprego e à subsistência, inclusive promovendo
programas vocacionais educacionais e envolvimento do setor privado.
Educação de qualidade
Conclamar os governos a implementar e monitorar programas educacionais sustentáveis,
sensíveis ao gênero e transformadores, estabelecendo indicadores sensíveis ao gênero e
sistemas de educação e infraestrutura de qualidade, que devem incluir funcionários
qualificados, instalações apropriadas, ferramentas (inclusive tecnologia), materiais e métodos
de ensino.
Financiamento e parcerias
Os governos devem alocar fundos suficientes para alcançar o acesso universal à educação
abrangente.

1

Meninas, LGBTQI (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais), pessoas com deficiências,
indígenas, migrantes, [situação socioeconômica], minorias quanto à línguagem, mulheres, jovens grávidas,
pessoas que vivem em contextos de guerra e contextos humanitários, profissionais do sexo, pessoas com
HIV/Aids, alunos que abandonaram a escola, afro-descendentes e pessoas deslocadas.
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Os governos devem promulgar políticas que facilitam investimentos na educação de parceiros
do setor privado, da comunidade internacional e de outras partes interessadas.
Os jovens devem participar do estabelecimento de processos de monitoramento e avaliação
para melhorar e manter uma educação consistente e de qualidade baseada em evidências,
garantindo governança eficaz, transparência e prestação de contas.
Educação abrangente em sexualidade
A comunidade internacional, incluindo governos, ONGs, setor privado e sociedade civil
devem estabelecer parcerias para conscientizar adolescentes e jovens sobre seus direitos à
manutenção da saúde por meio da educação formal e não formal.
Oferecer educação sobre a saúde não discriminatória, sem preconceitos, baseada em direitos,
apropriada à idade e sensível ao gênero, inclusive educação em sexualidade abrangente,
favorável ao jovem, com base em evidências e que seja específica ao contexto. [cf: “Manter a
Saúde”]
Os governos devem criar ambientes e políticas propícios para garantir que os jovens tenham
acesso à educação em sexualidade abrangente, em estabelecimentos formais e não formais,
por meio da redução de barreiras e alocação de orçamentos adequados.

Recomendações finais da Sessão Temática 3: Famílias, Direitos dos Jovens,
Bem-estar e Sexualidade
Financiamento e exigência de prestação de contas
Os governos devem assumir um compromisso político e financeiro para garantir que políticas
e programas de saúde sexual e reprodutiva e direitos (SSRD) sejam priorizados na alocação
orçamentária e sejam igualmente acessíveis para todas e todos os jovens.
Os governos devem ser transparentes na implementação de políticas e programas sobre
SSRD.
Direitos sexuais
Os governos devem subsidiar e desenvolver, por meio de parcerias e em condições de
igualdade com jovens e provedores de assistência à saúde, políticas, leis e programas que
reconheçam, promovam e protejam os direitos sexuais e direitos humanos das e dos jovens.
Essa ação deve ser desenvolvida de acordo com os princípios de direitos humanos, não
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discriminação, respeito, igualdade e inclusão, com uma abordagem secular e multicultural
baseada em gênero2.
Os governos, em conjunto com outras partes interessadas, devem garantir um ambiente livre
de todas as formas de práticas tradicionais perniciosas e violência psicológica, física e sexual,
inclusive violência com base no gênero, contra mulheres, bullying no lar, na escola, no local
de trabalho e na comunidade, coerção sexual e mutilação genital, entre outras. Deve ser
concedido apoio para as vítimas de violência, inclusive aconselhamento gratuito, serviços e
reparação legal.
Barreiras culturais e religiosas, como o consentimento dos pais e do cônjuge ou casamentos
precoces e forçados, jamais devem impedir o acesso ao planejamento familiar, ao aborto legal
seguro, e a outros serviços de saúde reprodutiva – reconhecendo que as e os jovens têm
autonomia sobre seus corpos, prazeres e desejos.
Proteção legal
Os governos devem garantir que leis internacionais e nacionais, regulamentações e políticas
removam obstáculos e barreiras – inclusive exigências de notificação e consentimento dos
pais e do cônjuge, e idade de consentimento para acesso a serviços sexuais e reprodutivos –
que infrinjam danos à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes e jovens.
Os governos devem anular leis e regulamentos que permitam a violência e/ou discriminação
contra jovens, especialmente aqueles que são marginalizados, inclusive leis que limitam o
casamento entre pessoas do mesmo sexo e criminalizam as pessoas jovens vivendo com o
HIV e LGBTQI (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais).
Os governos devem, com o envolvimento de várias partes interessadas, promover e
implementar leis, políticas e programas que eliminem práticas perniciosas como casamento
precoce e forçado, estupro, violência sexual e baseada no gênero, mutilação genital feminina,
crimes de honra e todas as demais formas de violência contra meninas, adolescentes e
mulheres jovens.
Os governos devem descriminalizar o aborto, criar e implementar políticas e programas que
garantam às mulheres jovens acesso ao aborto legal e seguro, a serviços antes e após-aborto,
sem períodos de espera obrigatórios, exigências de notificação e/ou consentimento de pais e
cônjuges ou idade de consentimento.
2

Com referência à definição de trabalho da OMS de direitos sexuais, os Princípios Yogyakarta e Direitos
Sexuais: declaração da IPPF (Federação Internacional de Paternidade Planejada).
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Serviços à saúde sexual e reprodutora e educação abrangente em sexualidade
Os governos devem garantir que toda pessoa jovem, inclusive jovens LGBTQI (lésbicas,
gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais), tenham acesso igual à toda a gama de serviços
de saúde sexual e reprodutiva baseados em evidências e direitos, que sejam favoráveis aos
jovens, bem como acesso à educação abrangente em sexualidade, que respeite os direitos das
e dos jovens ao consentimento informado.
Os serviços devem ser confidenciais, acessíveis e incluir uma gama completa de métodos
seguros, eficazes e de baixo custo de contracepção moderna e serviços e produtos de
planejamento familiar, incluindo tratamento pré e pós-parto, entre outros. A educação
abrangente em sexualidade deve ser desenvolvida em parceria com jovens e incluir
informações sobre orientação sexual e identidade de gêneros livre de intolerância religiosa.
Famílias
O conceito de família está em constante evolução e os governos precisam reconhecer isso,
adaptando estruturas legais, políticas e programáticas que englobem toda forma de família3 e
garanta a todas e todos o direito de constituir família, independentemente da orientação
sexual e da identidade de gênero.

Recomendações Finais da Sessão Temática 4: Direito a trabalho digno
Os governos devem garantir aos jovens o direito ao trabalho digno, por meio de políticas
eficazes e programas que gerem empregos estáveis, seguros, garantidos e não
discriminatórios e que forneçam salários e oportunidades dignas para o desenvolvimento de
carreira.
Os governos e todos os interessados devem garantir que os direitos das e dos jovens ao
trabalho sejam respeitados, incluindo o direito à contratação justa, de reunião e organização
de sindicatos trabalhistas, de modo compatível com as convenções internacionais.
Participação significativa
Os governos, em parceria e em igualdade de condições com o setor privado e os jovens, com
ênfase especial nos grupos marginalizados e vulneráveis, devem investir na formação de
capacidades dos jovens, e em criar um ambiente que lhes possibilite participar de modo
3

Formas de famílias incluem, mas não se limitam a: família monoparental, casais do mesmo sexo, família
tradicional, casais temporariamente separados, deslocados, chefiada ou dirigida por criança, divorciados,
coabitantes, família adotiva, avós criando netos, casais sem filhos, migrantes, família estendida ou LGBTQI.

7

significativo de todas as etapas da tomada de decisão e da implementação de políticas
baseadas em direitos e programas referentes ao emprego.
Investimento em pessoas e em empregos
Os governos devem priorizar a criação de empregos e de uma força de trabalho qualificada,
aumentando o investimento, inclusive do setor privado, por meio de programas que
fomentem o empreendedorismo dos jovens e possibilitem o desenvolvimento de suas
capacidades mediante treinamento (no emprego), usando programas curriculares formais e
não formais, aconselhamento educacional, vocacional e empregatício, estágios de qualidade
pagos, que ofereçam proteção social, mentoreamento e compartilhamento de conhecimentos
de modo que os jovens, particularmente os grupos marginalizados, obtenham as informações
e qualificações necessárias ao acesso a oportunidades de trabalho decente.
Não discriminação, igualdade e gênero
Os governos e a comunidade internacional, em parceria com organizações da sociedade civil,
devem garantir acesso igual e equitativo ao trabalho digno, livre de discriminação, que
respeite a diversidade e promova o desenvolvimento humano para todos os jovens,
particularmente as jovens com filhos e outros grupos vulneráveis e marginalizados4.
Os governos devem criar ambientes capacitadores que ofereçam aos jovens oportunidades de
trabalhos diversificados, favorecendo o reconhecimento e a valorização de suas necessidades
e habilidades, perspectivas e contribuições singulares.
Os governos devem assegurar que leis e políticas antidiscriminatórias garantam a segurança
do local de trabalho e a proteção contra violência para todas e todos. Portanto, os governos
devem atualizar as convenções internacionais existentes, retirando a discriminação e
incluindo grupos vulneráveis e marginalizados de jovens, e exigir que sejam aplicadas.
Os governos e o setor privado devem apoiar a liderança de jovens do sexo feminino na força
de trabalho, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Devem eliminar
disparidades entre gêneros em todos os setores e em todos os níveis da força de trabalho e
implementar e fazer cumprir políticas que combatam a discriminação de jovens do sexo
feminino no mercado de trabalho, incluindo acesso igual a um leque de oportunidades de
educação e emprego com equiparação salarial.
Políticas e planos nacionais
4

Incluindo meninas adolescentes, mulheres, jovens com deficiência, LGBTQI, habitantes de áreas rurais,
indígenas, afro-descendentes, minorias étnicas, não estudantes, profissionais do sexo, empregados
domésticos, trabalhadores clandestinos, jovens com HIV, residentes de zonas de conflito, refugiados, os que
buscam asilo, migrantes, moradores de rua, trabalhadores da economia informal e os que estão privados de
liberdade.
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Os governos devem apoiar e proteger grupos marginalizados, seguindo estritamente as
convenções e normas da OIT, particularmente as que se referem a empregados domésticos, e
a cláusula de licença parental.
Governos, em parceria com a sociedade civil, o setor privado e os empregadores, devem
implementar, monitorar e avaliar políticas nacionais de emprego de jovens, que sejam
sensíveis ao gênero, baseadas em direitos e em evidências; comprometer-se com programas
de financiamento e desenvolver estruturas legais para garantir os mecanismos de proteção
social, incluindo tratamento de crianças e acesso a serviços de saúde sexual e reprodutora.
Os governos devem garantir o reconhecimento legal de trabalhadores clandestinos, incluindo
migrantes, descriminalizar o trabalho sexual e eliminar exames médicos obrigatórios usados
como base para discriminação, especialmente exames de HIV e gravidez, visando a proteção
geral, respeito e obediência aos direitos de todas e todos os jovens a um emprego digno.

Recomendações Finais da Sessão Temática 5: Liderança e Participação
Significativa dos Jovens
Os governos precisam reconhecer que a participação das e dos jovens é pré-condição para o
desenvolvimento sustentável. Jovens referem-se a grupos tão diversos como (mas sem se
limitar a) jovens com HIV, LGBTQI, indígenas, afro-descendentes, jovens com deficiência,
etnias marginalizadas, minorias religiosas, migrantes legais e clandestinos, usuários de
drogas, grupos econômica e socialmente carentes, pais jovens, mulheres jovens, homens que
fazem sexo com homens, refugiados, migrantes, jovens em situações de conflito e
emergenciais, moças grávidas, desistentes escolares, desabrigados, minorias de outros
idiomas, os que buscam asilo, moradores de rua, trabalhadores da economia informal,
meninas adolescentes, profissionais do sexo e os privados de liberdade, entre outros.
Participação de todos os jovens
Os governos, em parceria e em igualdade de condições com o setor privado e os jovens, com
ênfase especial nos grupos marginalizados e vulneráveis5, devem investir na formação de
capacidades dos jovens e na criação de um ambiente que lhes possibilite participar de modo
significativo de todas as etapas da tomada de decisão e da implementação de políticas e
programas baseados em direitos. Os governos precisam garantir o direito à proteção legal
para que as e os jovens possam expressar livremente sua opinião e se organizar.
5

Inclui meninas adolescentes, mulheres, jovens com deficiência, LGBTQI, habitantes de áreas rurais, indígenas,
afro-descendentes, minorias étnicas, não estudantes, profissionais do sexo, empregados domésticos,
trabalhadores clandestinos, jovens com HIV, residentes de zonas de conflito, refugiados, os que buscam asilo,
migrantes, moradores de rua, trabalhadores da economia informal e os que estão privados de liberdade.
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Os governos, as organizações da sociedade civil e todas as outras partes interessadas
importantes precisam garantir e monitorar, em parceria com as e os jovens, mediante políticas
e recursos eficazes e sensíveis ao gênero, acesso equitativo à participação significativa em
fóruns locais, nacionais e internacionais de tomada de decisão, em ambiente seguro, não
discriminatório e democrático, em todas as áreas geográficas, com atenção especial às
situações de conflito e de pós-conflito, incluindo grupos vulneráveis e marginalizados6.
Responsabilidade
Os governos devem garantir que as e os jovens tenham participação significativa na alocação
de recursos nos níveis local e nacional, e à criação de políticas que respeitem, protejam e
preencham seus direitos humanos.
Os governos, a ONU e outras instituições internacionais devem desenvolver mecanismos de
monitoramento e avaliação das recomendações globais atuais sobre os problemas dos jovens,
incluindo sua participação significativa.
Os jovens com acesso aos espaços de tomada de decisões devem ser responsáveis e prestar
contas às suas próprias organizações e aos grupos que representam.
Financiamento, empoderamento e construção de capacidades
Conclamamos os governos, as organizações da sociedade civil, os órgãos da ONU, o setor
privado, jovens e outras partes interessadas a fortalecer, financiar e empoderar as
organizações, construindo capacidade sustentável para jovens em participação e liderança. A
capacidade sustentável das e dos jovens exige acesso a informação, recursos, educação
cívica, capacidade técnica e empresarial para desenvolver, implementar, monitorar e avaliar
orçamentos, políticas, programas e outros processos de tomada de decisão.
Governos, órgãos da ONU, organizações internacionais e instituições privadas devem investir
no aumento do uso de todas as formas de mídia e de TICs como plataformas para desenvolver
a conscientização e a construção de capacidade para os jovens.
Os governos e as organizações da sociedade civil devem facilitar o acesso à educação e à
informação, além de financiar programas e construção da capacidade para os jovens.
Liderança

6

Inclui meninas adolescentes, mulheres, jovens com deficiência, LGBTQI, habitantes de áreas rurais, indígenas,
afro-descendentes, minorias étnicas, não estudantes, profissionais do sexo, empregados domésticos,
trabalhadores clandestinos, jovens com HIV, residentes de zonas de conflito, refugiados, os que buscam asilo,
migrantes, moradores de rua, trabalhadores da economia informal e os que estão privados de liberdade.
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As e os jovens devem demonstrar unidade e transparência, prestar contas e ter
responsabilidade em suas iniciativas nos níveis nacional, regional e internacional.
Pessoas jovens devem tomar para si a tarefa de mobilizar e selecionar representantes nos
Conselhos Nacionais da Juventude e nos Parlamentos da Juventude, promovendo temas
(liderança, participação e voluntariado) de um modo que atendam às suas necessidades e
aspirações.
Espaços e níveis de participação
Os governos e as organizações internacionais são solicitados a empreender reformas políticas
para incluir as e os jovens na formulação e implementação de políticas, sem olhar o histórico
sócio-econômico e cultural, em observância às normas internacionais dos direitos humanos, e
devem remover barreiras legais, políticas e regulatórias que impeçam a participação
significativa e o empoderamento das pessoas jovens para exercer e exigir seus direitos.
Governos, em nível nacional e local, órgãos da ONU, organizações internacionais e
instituições privadas devem garantir a participação significativa dos jovens em todos os
níveis de desenvolvimento, implementação, monitoramento e avaliação de políticas e
programas, sem discriminação, coerção ou violência e em parceria e igualdade de condições;
apoiar as redes de relacionamento de organizações e os movimentos dirigidos por jovens nos
níveis regional e global; e estabelecer estruturas e sistemas que promovam os direitos civis
dos jovens, como conselhos da juventude, organizações e movimentos dirigidos por jovens.
As Nações Unidas devem indicar sem demora um/a jovem assessor/a especial para a
juventude; empregar mais jovens; e instar os Estados-membros a ter representantes da
juventude em suas delegações.
Os governos, em nível nacional, devem indicar um Ministro da Juventude independente, com
limite de idade adequado; instituir parlamentos da juventude democraticamente eleitos que
alimentem os parlamentos nacionais; instituir cotas de representação política para jovens,
com recrutamento e mentoreamento ativos; dar apoio financeiro e institucional a políticas da
juventude, mediante processos dirigidos por jovens, e não apenas como voluntários.
Os governos, em nível nacional, devem garantir que a representação política dos jovens seja
proporcional à sua quantidade, com enfoque especial nas mulheres jovens e na juventude
pertencente a grupos vulneráveis.
Os governos, em nível local, devem estabelecer e apoiar os conselhos da juventude; e
fornecer-lhes espaço para tomada de decisão dentro dos governos.
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Os governos e os organismos internacionais devem criar novos canais de participação social e
política eficazes para a sociedade civil e para organizações da juventude.
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