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                          #STOPaustericidi 
 
 
        Prou mesures fantasma, volem treball digne  
 
 
 

 
Europa està essent fortament sacsejada per una crisi econòmica i financera que va esclatar al 
2008 i que cinc anys després segueix establint rècords indesitjables. Un de cada dos joves 
catalans estan a l’atur, la temporalitat en la nova contractació és del 92%, més de 10.000 catalans 
i catalanes han emigrat buscant oportunitats fora del nostre país, els sous es desplomen i la ja 
ridícula taxa d’emancipació baixa fins al 23%. 
 
Aquesta crisi ha posat de manifest no només que la nostra economia tenia peus de fang sinó que 
ha servit per evidenciar els límits de la nostra jove democràcia i la incompetència dels nostres 
governs que, lluny d’aplicar mesures que facilitin la creació d’ocupació, imposen amb entusiasme 
polítiques d’austeritat, retallades i pèrdua de drets que estan portant a la població a una situació 
límit. 
 
Les successives iniciatives europees per fer front a l’atur entre els i les joves són una bona mostra 
de la incapacitat manifesta dels nostres governs per fer front a aquesta xacra: 
 

- Pla de creixement i ocupació (Cimera del Consell, juny 2012) 
120.000 M€ (només 10.000 M€ "nous") amb un període d’aplicació previst 2012-1013. RES aplicat 
ni iniciat a dia d’avui. 
Van Rompuy va declarar el 27 de maig que a l’octubre preveien que ja tindrien les estructures 
preparades per la seva aplicació; manca que el Consell es pronunciï sobre en què i com distribuir-
ho. 

 
- Garantia Juvenil Europea (llançat per la Comissió al desembre de 2012) 

La cimera pressupostària del Consell al febrer de 2013 dota aquest programa amb 6.000 M€ per als 
28 Estats per al període 2014-2020. La meitat, 3.000 M€, provenen dels fons estructurals i de 
cohesió no gastats dels pressupostos plurianuals 2007-2013 i que eren part dels 55.000 M€ no 
gastats que ja ens "venien" en el pla de creixement citat anteriorment com si fossin nous. 
A dia d’avui, és una garantia sense cap garantia de res.  

 
- Pla d’ocupació de joves francoalemany (no nat)  

El 15 de maig sortia a premsa aquest nou programa suposadament dotat amb 60.000 M€ però amb 
dubtes sobre qui, com i quan podria fer la inversió. L’anunci s’havia de fer a finals de maig, però 
Merkel i Hollande van informar de desavinences sobre el projecte i que, per tant, seria difícil el seu 
naixement. 

 
- Acords  bilaterals d'Alemanya amb Itàlia i Espanya 

Després de signar un similar amb Itàlia, el 21 de maig la ministra d'ocupació alemanya signa amb 
Fátima Báñez un Acord marc per a la cooperació bilateral en l'àmbit de la formació professional i la 
intermediació laboral. Es tracta de facilitar que joves espanyols altament qualificats treballin en 
empreses a Alemanya i que un altre grup pugui cursar allà la FP dual. La premsa parla 
d'ofertes per a 5.000 joves però altres informacions de l’ambaixada alemanya no citen cap xifra.  
 

- Pla d’ocupació franco-espanyol 

Possible projecte de col·laboració que, si bé en un moment inicial es parlava de 60.000 M€ 
de pressupost, posteriorment ja es reduïa a 33.000 M€ 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=B%E1%F1ez


 

 
                                                 Acció Jove- Joves de CCOO de Catalunya 
                              14 de juny 2013 

 
 
 
 
 
Mentre els governs es diverteixen venent-nos fum, els i les joves patim un atur desbocat i en 
permanent creixement. Perdem poder adquisitiu i som un dels col·lectius amb més risc d’exclusió. 
 
Tots els ministres es mostren en públic preocupadíssims per l’atur juvenil, però en els darrers tres 
anys no han fet res per pal·liar-ho. Projecte rere projecte posen en evidència la seva incapacitat i 
falta de voluntat per tirar-ho endavant. 
 
Des que varen reconèixer que calia fer quelcom per esmorteir els efectes dels sacrificis i 
l’austeritat, només hem vist paraules, fotos, intencions i  rodes de premsa, fum en definitiva. 
 
Exigim, doncs, l’aplicació IMMEDIATA dels diferents plans d’ocupació, general i per a joves, amb 
una dotació mínima suficient per fer front a la situació. 
  
Exigim als diferents governs respostes, exigim polítiques, exigim, en definitiva, que facin la seva 
feina i donin solucions als problemes de les persones. 
 
Rebutgem les polítiques d’austericidi impulsades per la Unió Europea, que estan aprofundint la 
recessió econòmica i porten a alguns països d’Europa cap a la fallida. Generen atur, sobretot 
entre les persones joves i fan augmentar la pobresa i l’exclusió social. 
 
Rebutgem les retallades socials, que empitjoren la qualitat dels serveis públics, mercantilitzen els 
drets socials i estan posant en risc el model social europeu. 
 
Proposem un nou programa de recuperació europeu que tingui per objectiu la plena ocupació i el 
progrés econòmic i social. 
 
Proposem polítiques de suport a les persones joves a través de la formació, la qualificació 
professional i el treball digne, les quals evitin que la seva única sortida sigui l’atur, la precarietat o 
l'emigració. 
 

 
 
 
En definitiva, prou fum i mesures fantasma! VOLEM TREBALL DIGNE! 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


