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Les darreres dades de l'Enquesta de Població Activa sobre la situació laboral de les
persones joves a Catalunya posen de manifest la precària situació que patim els i les
joves i que ens converteix en un dels col·lectius més vulnerables davant les
dramàtiques conseqüències de la crisi.
Les dades són clares: la taxa d'atur entre les persones joves de 16 a 24 anys és d'un
52,14% i, d’aquesta manera, arriba a un nou màxim històric. L'atur de llarga durada
entre les persones joves de 16 a 29 anys és del 18,2%, i deixa de ser un fenomen
exclusiu dels majors de 45 anys. D’altra banda, només un 16,5% dels i les joves que
estan a l'atur reben algun tipus de subsidi o prestació que garanteixi la seva
emancipació. Les dades sobre atur juvenil són dramàtiques, però les dades sobre
ocupació entre joves menors de 25 anys encara ho són més: només un 18,41% dels
joves treballa.
Però l’anàlisi de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de l'EPA, i és que
darrere d'aquestes dades hi ha joves en risc d'exclusió laboral, fet que pot
desencadenar situacions d’exclusió social. Moltes persones joves veuen minvades les
seves possibilitats d'emancipació i cada vegada més es veuen abocades
lamentablement a l’emigració. Segurament la generació millor preparada és una
generació hipotecada per tota la vida, davant la inactivitat dels actuals governs per a
trobar solucions i treballar pel present i el futur del país. El CNJC qualifica aquesta
realitat d’inadmissible i vergonyosa.
La joventut ha estat greument perjudicada per les polítiques públiques dels darrers
anys. Reformes laborals que només han conduït a més atur, pujades injustes de taxes
universitàries, escanyament pressupostari a les polítiques actives d’ocupació o
restricció de les prestacions destinades a les persones joves són exemples dels motius
que han portat a la situació actual. El CNJC qualifica aquestes decisions polítiques
d’inacceptables.
El CNJC expressa la necessitat d’abordar aquesta realitat com a “emergència nacional”
i d’abocar tots els esforços pressupostaris i institucionals per revertir aquesta situació.
En aquest sentit, recolza la necessitat de convocar un Ple extraordinari del Parlament
de Catalunya sobre la situació de la joventut per tal d’aprovar mesures específiques
destinades a aquest col·lectiu.
En especial, és necessari, que fruit del diàleg amb la xarxa associativa juvenil i els
referents socials, s’aprovi un pla de xoc contra l’atur juvenil, que ha de preveure una
partida pressupostària suficient que en garantitzi el seu desenvolupament. Haurà de
contenir indicadors i eines que permetin avaluar el seu compliment.
Un país que abandona els seus joves renuncia al seu futur.
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