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XXXIII AGO – Barcelona, 26 de febrer de 2011
Ja portem tres anys de dura crisi econòmica al nostre país. Una crisi que ha anat
acompanyada de profundes i doloroses reformes en tots els camps, des de la sanitat
fins al model de caixes o el sistema de pensions. Han sigut tres anys on el paper de les
persones joves cada cop s’ha vist més marginat, s’han vist relegades a feines
temporals, si es que tenien prou sort de trobar-ne.
Les mesures aplicades per combatre l’atur juvenil s’han mostrat reiteradament estèrils
en tots els àmbits. Actualment la població juvenil de Catalunya ja no està estancada,
sinó en un procés de ràpida involució: les persones joves (i no tant joves) es veuen
obligades a tornar a casa els pares; símptoma inequívoc que el país va molt malament.
A més, la paràlisi laboral que patim està obligant a marxar a l’estranger, l’única sortida
per trobar feina amb un mínim de qualitat i a l’altura de la seva preparació.
El nou govern, a més, ha iniciat una profunda aplicació de retallades en totes les àrees,
sense miraments en molts casos, com per exemple en ensenyament. Des del CNJC
considerem que s’està actuant irresponsablement, retallant costi el que costi, sense fer
públiques les possibles conseqüències d’ofegar el nostra sistema. Un clar exemple
d’això és el propi Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. En els últims mesos, el
Govern ha aplicat una desmesurada retallada de més de 105 milers d’euros, fet que
ens ha empès a reestructurar el CNJC i eliminar bona part de les nostres línies d’acció
deixant, desgraciadament, orfe una àrea tant vital i important per la gent jove i pel
país com és l’àrea territorial.
Som conscients que hom ha de col·laborar per mirar de tirar endavant, però en el
nostre cas creiem que s’han excedit en aquestes retallades. Si continuen per aquest
camí, el CNJC no podrà desenvolupar la seva tasca i se’n veurà perjudicat enormement
tot el món associatiu i tots els i les joves de Catalunya. Davant nostre tenim els reptes
tant vitals i bàsics com el desenvolupament del nou PNJCat o la Llei de polítiques de
joventut, entre d’altres coses. És més, tenim un objectiu fonamental, que és ajudar i
col·laborar per garantir un futur digne als nostres joves, i mesures com les que està
aplicant el Govern no van, ni molt menys per aquest camí.
Per tots aquests motius, des del CNJC i les seves entitats emplacem a les institucions
públiques, així com al conjunt d’actors econòmics i socials a:
-

Reduir les diferències entre salaris: no és lícit ni ètic que hi hagi una minoria
que segueixi tenint uns ingressos desorbitats mentre la majoria de la població,
especialment la juvenil, amb prou feines arriba a ser mileurista.

-

A lluitar contra l’atur juvenil de forma enèrgica i decidida. És insostenible la taxa
actual d’atur juvenil, que ratlla el 48%, assolint el primer lloc de la Unió
Europea en atur juvenil. El Govern ha de ser conscient que fins que no es
solucioni el paper dels i les joves en el mercat laboral, serem incapaços de
sortir d’aquesta crisi i anirem perdent a marxes forçades tot el capital humà del
nostre país.
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-

Reconèixer des de les administracions la tasca de l’associacionisme juvenil,
dotant-lo d’un finançament adequat i estable per als propers anys, per així
dedicar tots els esforços a combatre aquesta crisi, i no a la supervivència del
propi CNJC i les seves entitats.

-

Facilitar el suport a l’associacionisme juvenil com a mecanisme de reforç de la
cohesió social i per assolir una societat civil més forta, conscienciada, implicada
en els afers col·lectius i democràtica. En especial, en aquells terrenys on les
associacions tenen més dificultats com el finançament i els espais per a la
realització dels seus projectes.

-

Donar el lloc que es mereix l’actual Direcció General de joventut. No pot ser que
en un moment com l’actual, amb tots els indicadors en negatiu respecte la
població juvenil, el Govern rebaixi la categoria de l’àrea de joventut dins el
Govern i, a més, incompleixi la promesa de situar-la en una àrea transversal
com és Presidència.

-

Impulsar una política econòmica que generi llocs de treball i una transformació
de l’actual model productiu, per fer-lo més eficient i sostenible i a favor de les
persones.

-

Complir amb els terminis previstos en les subvencions a les entitats. És tradició
dels últims anys que la Direcció General de Joventut (fins fa poc Secretaria de
Joventut) pagui les subvencions a les entitats juvenils pràcticament a finals
d’any. Això suposa un gran inconvenient, doncs obliga a les entitats a endeutarse per poder fer activitats, amb tot l’increment per interessos bancaris que això
suposa, i a més obliga a fer justificacions en terminis impossibles de complir.
Per tant, demanem que es posi ordre i que les entitats rebin, com és lògic, les
subvencions a principis d’any per evitar aquest cercle viciós que tant mal fa a
una i altres.
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