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Páginas na internet

A Rede de Investigadores em Juventude Rural, RIJUR, é
uma entidade que incentiva o intercâmbio de ações
catalisadoras do tema, fomenta investigações em novas
temáticas derivadas das trocas que ocorrem em territórios
rurais e propõe alternativas que possibilitem os jovens rurais
da América Latina fazerem parte de um modelo de desenvol-
vimento mais eqüitativo, inclusivo e sustentável. A RIJUR
busca promover e facilitar o fortalecimento de vínculos de
cooperação entre pesquisadores da juventude rural latino-
americana;  estimular o debate, formulação e incidência con-
junta; desenvolver serviços de informação; organizar even-
tos; e difundir e publicar trabalhos de investigação em juven-
tude rural na região. Somente disponível em espanhol.

www.iica.org.uy/redlat/indexrijur.html

A Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lide-
ranças é uma organização não-governamental destinada à
promoção e à formação de lideranças em diversos setores
da sociedade. A página contém artigos relacionados à ju-
ventude, ao protagonismo juvenil e às atividades em-
preendedoras focalizadas no social, além de links para ou-
tras entidades que trabalham com essa temática.

www.abdl.org.br

O portal da Organização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura – UNESCO – proporciona uma
visão geral das políticas e programas mundiais dirigidos
aos jovens. Arquitetada para ser uma rede com conexão a
outras redes, busca facilitar o acesso à informação local,
nacional e internacional. Apresenta o Diretório Latino-
americano de Juventude com referência a organismos go-
vernamentais dos países da região, redes nacionais e inter-
nacionais e centros de formação, investigação e assistên-
cia.  Pode ser consultada em inglês e francês.

www.infoyouth.org

A Organização Brasileira de Juventude tem por objetivo
fomentar políticas para a juventude, por meio de progra-
mas sociais nas áreas de informação, formação, assessori-
as técnicas e parcerias. A página traz referências a outras
ligadas ao tema e apresenta projetos de lei destinados à
juventude. Além disso, dispõe de um banco de cadastro
para organizações e um serviço de pesquisa no auxílio à
formação de organizações juvenis.

www.obj.org.br

A Rede Latino-americana de Jovens Rurais, RELAJUR,
busca promover intercâmbios e integrar serviços de
capacitação, organizações de jovens rurais, ONGs e técni-
cos do setor público que trabalham na área.   Na página, é
possível ter acesso a informações, assessoria à distância,
capacitação e eventos virtuais. Conta com uma biblioteca
virtual específica sobre juventude rural, organiza foros de
discussão, cursos eletrônicos e concursos de projetos ru-
rais juvenis. A página é disponível somente em espanhol.

www.iica.org.uy/redlat/index.html

Apresenta os programas da FAO voltados para a juventu-
de rural. Aborda iniciativas governamentais e não-gover-
namentais que enfocam a problemática das futuras gera-
ções rurais. Inclui informações de oficinas regionais, gale-
ria fotográfica, parcerias com outros programas e redes,
publicações e informações gerais. Disponibiliza uma série
de documentos e links sobre a temática. Pode ser consul-
tado em inglês, francês e espanhol.

Organização não-governamental promotora do programa de
rádio Escola Brasil, destinado à difusão da educação e ao
fortalecimento da cidadania em comunidades rurais com
pouco acesso a recursos educacionais. O programa é tam-
bém veículo de denúncia das más condições de educação,
contribuindo para a mobilização dos direitos da criança e do
adolescente. Além disso, funciona como incentivador de prá-
ticas democráticas para a solução de problemas locais.

www.escolabrasil.org.br

www.fao.org/ruralyouth


