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Des de la celebració de l’últim Comitè Executiu del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya, la situació del jovent del nostre país ha continuat en un camí de progressiu
deteriorament que pot caracteritzar-se breument en sis notes; més recessió, més atur,
menys drets, més desigualtats, més precarietat i més temporalitat. Tal és la situació que
fa trontollar les nostres bases de benestar col·lectiu i les nostres capacitats de
desenvolupament a llarg i curt termini. L’activitat de la nostra economia s'està
desplomant com a efecte conjunt de les polítiques imposades per la Unió Europea i el
FMI, aplicades pel Govern Espanyol i català. Aquestes, basades en un ajust irracional i
ineficaç, no fan més que anul·lar les possibilitats de la sortida d’aquesta crisi, fet que es
tradueix en un augment de la desocupació juvenil (que arriba ja al 52% entre les
persones joves de 16 a 24 anys), en una fugida en els darrers tres anys de més de
10.000 joves a l’estranger, en la desaparició en aquest últim any d’un 22,7% de llocs de
treball que fins ara eren ocupats per joves, i en un augment de la taxa de temporalitat
juvenil al nostres país del 52,9%, quan la de la resta de la població catalana és del
18,46%.
Davant d’aquesta inviable estampa, s’uneixen també les dràstiques retallades
pressupostàries en totes les partides essencials pel creixement (inversió en l’economia
productiva, indústria, infraestructures, I+D+I... és a dir, totes aquelles mesures
necessàries per a impulsar l’activitat econòmica i l’ocupació juvenil) i en els serveis
públics essencials com ara la sanitat i l’educació (acompanyats en aquest dos casos amb
regressives propostes de reformes). A més, pel que fa a l’educació formal, les polítiques
de retallades es tradueixen en la pujada de les taxes, la sobresaturació d’aules, pèrdues
en la qualitat formativa a escoles i universitats, eliminació de beques per l’educació... i,
per tant, en la pèrdua de qualitat del nostre sistema educatiu. Aquest fet fa agreujar el
desajust entre l’estructura dels nivells de formació i les necessitats del mercat de treball
amb un alt gruix de joves amb dèficits formatius envers un segon grup que compta amb
alts nivells formatius.
Dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya fan palesa la
terrible afectació que tenen aquestes polítiques sobre els i les joves catalans i catalanes.
Així, mostra com des del 2011 fins al 2012 ha augmentat l’atur dels titulats universitaris
el 15,1%, el 15,7% entre els titulats de grau superior, i el 10,3% entre les persones
sense estudis.
D’altra banda, si ja estem vivint un present sense precedents, ara també ens veiem
davant d’un futur descoratjador, amb uns pressupostos pel 2013 que considerem que
resultaran inútils per pal·liar aquesta situació, atès que no recullen ni una sola mesura
per a impulsar l’activitat i l’ocupació. De manera que suposen de nou dràstiques
reduccions en les partides claus per a la reactivació econòmica, a través de la inversió
productiva i de les polítiques socials bàsiques (sanitat, educació, dependència i serveis
socials). En aquest sentit, el CNJC entén que aquests són uns pressupostos i unes
polítiques que donen l’esquena als i les joves catalans i catalanes, ja que fan oïdes sordes
a les nostres necessitats, tot tenint en compte que som el col·lectiu que més està patint
la crisi.
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Per tot això, es fa necessari ara més que mai que els i les joves ens fem sentir, que
lluitem pels nostres drets i que no deixem que la crua situació, agreujada per la crisi i per
les retallades imposades, ens anul·li com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Perquè
som un present i perquè lluitem per un futur digne, el CNJC se suma a la convocatòria de
Vaga General del 14 de novembre, la qual suposarà una jornada de lluita i solidaritat a
tota Europa.
El CNJC també se suma a les mobilitzacions en aquest sentit promogudes per la
Plataforma Prou Retallades, així com a la demanda de la convocatòria immediata d’un
referèndum sobre les polítiques econòmiques i d’austeritat que apliquen els diferents
governs. Considerem que aquestes polítiques no estan avalades per la ciutadania donat
que no estaven incloses en els programes electorals amb els que els ciutadans van
escollir els seus governants.
Així mateix, i sense posar en dubte el suport que el CNJC dóna a la Vaga, proposem
trobar noves fórmules de reivindicació a llarg termini, que puguin anar més enllà del
model de les vagues.
Cal, doncs, una resposta contra les polítiques d’austeritat europees, cal dir NO a les
polítiques establertes, cal rescatar primer el jovent, per davant dels bancs i dels
mercats.
Així, aquesta Vaga General s’oposa a totes aquelles polítiques d’austeritat que sense cap
política de reactivació econòmica no ens porten a sortir de la crisi, sinó que encara
l’agreugen amb més atur, més precarietat i més pobresa pel jovent català.
Per tant, el CNJC rebutja les polítiques imposades fins al moment i se suma a la vaga
general pels següents motius:


Primer,
perquè
s’ha
demostrat
profundament
que aquestes polítiques
són ineficients per aconseguir els seus objectius declarats, reduir el dèficit i crear
noves bases per a una reactivació sostinguda.



Segon, perquè ataca les bases del nostre estat del benestar i del model social
europeu i retalla les conquestes aconseguides des de fa molts anys, les quals
constitueixen la columna vertebral d’un sistema de protecció social avançat, al que
Europa ha d’aspirar de forma irrenunciable.



Tercer, perquè s’estan aplicant de forma antidemocràtica, mitjançant regulacions
opaques en l’àmbit europeu i amb mesures unilaterals aprovades per reial decret,
que van contra del programa electoral del partit del govern.
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