
Como e por que se afiliar à 
HomeNet International

HomeNet International: Criar um movimento                  
internacional
Entre 23 e 24 de fevereiro de 2021, em meio à pandemia da COVID-19, foi criada a HomeNet 
International (HNI). O movimento de pessoas trabalhadoras domiciliares tem uma longa 
trajetória. A Associação de Mulheres Autoempregadas (SEWA) na Índia começou a organizar 
as pessoas trabalhadoras domiciliares (HBW, por sua sigla em inglês) nos anos setenta e 
também adotou a expressão “pessoas trabalhadoras domiciliares”.

Uma importante conquista foi a adoção do Convênio sobre o trabalho domiciliar (C177) por 
parte da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1996. Sob a liderança da SEWA, as 
organizações de pessoas trabalhadoras domiciliares, os sindicatos e outras organizações 
não governamentais de apoio se aliaram em prol de um convênio.

Estes grupos participaram nos debates que aconteceram na Conferência Internacional do 
Trabalho (CIT) com o propósito de expor suas preocupações e demandas. Além disso, 
decidiram criar uma rede internacional de organizações de base democráticas de pessoas 
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As pessoas trabalhadoras domiciliares de todo o mundo se uniram para aumentar a visibilidade do setor  
e obter reconhecimento a nível mundial. Foto: Integrantes da SADHNA na Índia. Créditos: HNSA



trabalhadoras domiciliares, a fim de promover a organização de trabalhadores e 
trabalhadoras domiciliares e apoiar a ratificação do convênio C177. Embora esse anseio não 
tenha sido concretizado, foram plantadas as sementes para a organização regional que, 25 
anos depois da adoção do convênio C177, levaram à criação da HomeNet International.

Entre 2000 e 2011, foi realizado um trabalho de organização e fortalecimento das redes 
regionais na Ásia. Entre 2012 e 2018, houve uma expansão na organização e na construção 
da rede na Europa do Leste, Ásia Central, América Latina e África. Em 2015, foi realizada uma 
conferência global de pessoas trabalhadoras domiciliares, onde participaram 
representantes de 60 redes, associações e sindicatos provenientes de 24 países distribuídos 
em cinco regiões. Nessa conferência, foi adotada a Declaração de Delhi. As pessoas 
trabalhadoras domiciliares expressaram sua visão para conformar uma rede internacional 
em um Plano de Ação.

Em 2018, um grupo de representantes das pessoas trabalhadoras domiciliares das cinco 
regiões se reuniu com a WIEGO em Estocolmo, Suécia. Ali, decidiu-se por unanimidade 
adotar medidas concretas para criar uma rede internacional de pessoas trabalhadoras 
domiciliares. Então, foi conformado um grupo de trabalho internacional com funções 
temporárias, integrado por um representante e um suplente de cada região, para conduzir o 
processo durante dois anos. A ideia era lançar a HomeNet International em 2020.

Não obstante, a pandemia da COVID-19 obrigou o grupo de trabalho a propor uma 
alternativa. Era impossível realizar um congresso com participação presencial em outubro 
de 2020. Daí que o congresso fundacional da HomeNet International fosse de maneira virtual 
em fevereiro de 2021, com a participação de 36 organizações afiliadas provenientes de 20 
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A VISÃO da HomeNet International é ter maior visibilidade e reconhecimento das pessoas 
trabalhadoras domiciliares. Foto: Agnes Mugabe de Ngalo em Uganda. Créditos: L. Vryenhoek



países que representam mais de 600.000 pessoas trabalhadoras domiciliares. Foi 
estabelecido um Comitê de Trabalho da HomeNet International (IWC, por sua sigla em 
inglês) de caráter transitório, com o objetivo de dirigir as ações da HNI até que as eleições 
possam ser realizadas.

A HomeNet International convida organizações de pessoas trabalhadoras domiciliares que 
cumprem com os requisitos para formar parte da rede de pessoas trabalhadoras 
domiciliares de todo o mundo, a fim de somar fortalezas, solidariedade e poder ao 
movimento global do setor.

O que é a HomeNet International?

A HomeNet International (HNI) é uma rede internacional de organizações de base, 
federações, redes ou alianças que representam as pessoas trabalhadoras domiciliares de 
diferentes países da África, América Latina e Caribe, Sul da Ásia e Sudeste da Ásia.

A VISÃO da HNI “é ter maior visibilidade e reconhecimento das pessoas trabalhadoras 
domiciliares e uma voz forte, unida e representativa nas plataformas mundiais, onde tais 
pessoas trabalhadoras se engajam e desafiam de maneira efetiva àqueles que têm poder 
sobre suas vidas laborais, como os governos e os empregadores” (Constituição da HNI).
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A HomeNet International é uma rede internacional de organizações de base que representa as pessoas 
trabalhadoras domiciliares. Foto: María Janet Uribe do SINTRATEDO no Chile. 



Principais objetivos da HNI:
● construir uma organização internacional sólida e democrática para oferecer apoio, 
aumentar a visibilidade e obter o reconhecimento das pessoas trabalhadoras domiciliares a 
nível mundial.
● criar e organizar laços de solidariedade entre as pessoas trabalhadoras domiciliares a 
respeito dos problemas que têm em comum a nível mundial.
● trabalhar com organizações regionais a fim de desenvolver mecanismos eficazes que 
melhorem os meios de subsistência e as condições de trabalho das pessoas trabalhadoras 
domiciliares.
● usar o poder de uma voz mundial para influir nas políticas de governo e nas práticas de 
empregadores que afetam às pessoas trabalhadoras domiciliares através de plataformas de 
nível local, regional, nacional e mundial.
● promover e trabalhar pelos direitos e políticas das pessoas trabalhadoras domiciliares, o 
que inclui a ratificação e implementação do Convênio 177 e da Recomendação 204 da OIT.
● trabalhar em associação com organizações aliadas.

Quem pode se afiliar à HNI?
A. Organizações de base de pessoas trabalhadoras domiciliares, democráticas e 
responsáveis, tais como sindicatos, cooperativas, associações, grupos de autogestão e 
empresas de propriedade das pessoas trabalhadoras domiciliares responsáveis pela 
produção.

B. Federações, redes ou alianças de base de pessoas trabalhadoras domiciliares.

C. Organizações de base multisetoriais que estejam integradas por pessoas trabalhadoras 
domiciliares, sempre que a afiliação à HNI seja realizada unicamente em função da 
quantidade de pessoas trabalhadoras domiciliares na filial e que a representação na HNI 
seja exclusiva da seção de pessoas trabalhadoras domiciliares.

D. Também é exigido a todas as organizações mencionadas anteriormente, caso estejam em 
condições de se afiliarem, que cumpram com os critérios a seguir:

● estar registrada como uma organização de base de pessoas trabalhadoras domiciliares, ou 
funcionar como tal (caso não esteja registrada), e
● trabalhar a nível local ou nacional (no país),
● ter uma constituição ou normas por escrito,
● contar com um órgão de governo eleito pelas pessoas trabalhadoras domiciliares,
● realizar relatórios financeiros regulares,
● ser independente das organizações políticas ou religiosas, assim como dos empregadores,
● ter uma quantidade mínima de integrantes de cinquenta (50) pessoas trabalhadoras 
domiciliares, ou a quantidade mínima requerida pela organização regional a que pertencer, o 
que for maior,
● formar parte da organização regional pertinente, onde existir uma.
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Quais são os benefícios de se afiliar à HNI?
A afiliação permitirá:
● ajudar a fortalecer a voz e gerar visibilidade das pessoas trabalhadoras domiciliares a nível 
mundial, assim como de suas organizações a nível local e nacional,
● aprender e trocar conhecimentos com organizações de pessoas trabalhadoras 
domiciliares de diferentes países,
● receber solidariedade e apoio das pessoas que integram a HNI e outras organizações 
aliadas,
● garantir que sua organização conheça e esteja representada nas convenções ou 
negociações internacionais relativas ao trabalho domiciliar e às pessoas trabalhadoras 
domiciliares,
● criar laços de solidariedade para influir nas organizações mundiais que afetam o trabalho 
domiciliar e as vidas das pessoas trabalhadoras domiciliares,
● garantir que sua organização forme parte de campanhas internacionais para melhorar a 
vida e os meios de subsistência das pessoas trabalhadoras domiciliares.
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Una-se à HomeNet International hoje mesmo e colabore para alçar a voz e aumentar a visibilidade 
das pessoas trabalhadoras domiciliares em todo o mundo. Foto: Thipphanan Singthong da 

HomeNet Tailândia. Créditos: Paula Bronstein/Getty Images
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Que custo tem?
No momento de se afiliar à HNI, sua organização pagará uma taxa de inscrição de 50 USD.

No ano seguinte, pagará uma taxa de afiliação anual, segundo a categoria da afiliação. Esta 
taxa deverá ser paga, preferivelmente, no primeiro trimestre do ano. A taxa anual, 
estabelecida pelo Congresso fundacional, é de:

● 25 USD por ano para as afiliações com 50 a 500 integrantes
● 50 USD por ano para as afiliações com 501 a 1000 integrantes
● 75 USD por ano para as afiliações com mais de 1000 integrantes

O Comitê Executivo poderá determinar possíveis ajustes nas taxas em conformidade com as 
organizações afiliadas.
AVISO: A data de implementação para o pagamento da taxa de inscrição e das taxas anuais 
foi adiada devido às dificuldades que defrontam as organizações em plena pandemia.

Como se solicita a afiliação?

Se sua organização cumpre com os critérios e deseja se afiliar à HNI, deve solicitar um 
formulário de inscrição à pessoa representante do Comitê de Trabalho Internacional ou do 
Comitê Executivo, ou fazer o download no website: 
www.homenetinternational.org/about/hni

● ÁFRICA - Vanessa Pillay: Vanessa.Pillay@wiego.org; Edwin Bett: bett@kefat.org
● AMÉRICA LATINA E CARIB - Laura Morillo: laura.morillo@wiego.org
● SUL DA ÁSIA - Navya D’Souza: navya.dsouza@hnsa.org.in
● SUDESTE DA ÁSIA - Suntaree H. Saeng-ging: sunnewomen@gmail.com

Depois de enviar os documentos solicitados e o formulário de inscrição à coordenação 
regional (como indicado acima), sua rede ou organização regional enviará uma 
recomendação ao Comitê de Trabalho Internacional ou ao Comitê Executivo, o qual tomará a 
decisão final a respeito de sua afiliação à HNI.
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Coordenadora Internacional: Janhavi Dave: janhavi.dave@homenetinternational.org

www.homenetinternational.org

Ajude a   
construir 
HomeNet 
International

SOLICITE A 
AFILIAÇÃO 
HOJE 

Foto: B. Stefanova de AHBW na Bulgária; 
créditos: V. Zlateva
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