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RESOLUCIÓ “EL CNJC CONTRA LES RETALLADES”
Comitè Executiu – Barcelona, 18 de juny de 2011
Des que va començar l’actual crisi econòmica i social, ara farà més de dos anys, els i
les joves hem estat un dels col·lectius més perjudicats pels seus efectes. La situació de
precarietat i dificultat en què vivia instal·lada la joventut del nostre país s’ha vist
agreujada per les conseqüències de la crisi que estem vivint. Les dades parlen per si
soles i són altament preocupants. Els índex d’atur juvenil o fracàs escolar estan
abocant una generació sencera a una situació de desigualtat i fragmentació social que
és necessària evitar si volem construir una societat cohesionada i un país pròsper i
socialment just.
En aquest sentit, els serveis públics han jugat històricament un paper importantíssim
en la prevenció de determinats riscos socials però, sobretot, en l’establiment d’unes
condicions indispensables per generar la igualtat d’oportunitats necessària per al
desenvolupament dels projectes de vida de totes les persones en condicions d’igualtat i
llibertat. Serveis com la sanitat o l’educació són indispensables per garantir el benestar
de tota la població, i és per això que han de tenir un caràcter públic i universal.
És per això que ens preocupen profundament les retallades que el Govern de la
Generalitat està anunciant als serveis públics. Creiem que, ara més que mai, és
imprescindible garantir la inversió suficient per mantenir i potenciar aquelles polítiques
públiques encaminades a assegurar la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Per tot
això, des del CNJC volem reivindicar:
-

La necessitat d’enfortir l’educació pública, augmentant la inversió a tots els
nivells per tal d’assolir l’èxit escolar per a tothom i garantir la igualtat
d’oportunitats. De la mateixa manera, és imprescindible no deixar d’invertir en
l’àmbit universitari i de l’educació superior i formació professional, elements
indispensables per a construir un nou model productiu.

-

Cal evitar les retallades que s’estan produint en el sistema sanitari, ja que
poden tenir un fort impacte sobre la població, empitjorant la seva qualitat de
vida. Cal, a més, apostar per un canvi en la cultura de la salut pública, apostant
per la prevenció i unes condicions de vida saludables.

-

Amb les actuals dades d’atur general i, especialment, en les franges joves de la
població, no ens podem permetre retallades en les polítiques públiques
d’ocupació i formació, perquè són imprescindibles per superar l’actual situació.

-

La societat civil i el moviment associatiu no poden ser víctimes de l’actual
situació. Cal reforçar els mecanismes de representació i participació
democràtica de la societat. No podem afeblir aquests espais, ja que la qualitat
democràtica de la nostra societat se’n pot ressentir.

Pàg. 1 de 2

Resolució “El CNJC contra les retallades”
Comitè Executiu CNJC
Barcelona, 18 de juny de 2011

Així, doncs, des del CNJC ens comprometem:
-

A denunciar totes aquelles retallades que afectin els serveis públics i que
perjudiquin el benestar i la cohesió de la societat, especialment del col·lectiu
juvenil.

-

A engegar les vies d’interlocució i negociació necessàries amb els departaments
i àrees del Govern de la Generalitat per tal d’evitar aquestes retallades.

-

A treballar de manera conjunta i coordinada amb la resta de la societat civil del
país a través, per exemple, de la plataforma Prou Retallades! Per reivindicar i
defensar els nostres drets socials.
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