1 de maig, Dia Internacional de la Joventut a l'Atur

En el dia internacional dels treballadors i treballadores, els joves verds, Joves d'Esquerra
Verda, Red EQUO Joven i Les Jeunes Ecologistes, demanem que es canvii el nom
d'aquest dia com el “Dia Internacional de la Joventut a l'Atur”. Tot i que donem la
benvinguda a la Garantia Juvenil proposada per la Unió Europea (Youth Guarantee),
manifestem que la posada en marxa de només aquesta política d'emancipació jove no
tindrà èxit per a solucionar l'atur juvenil.
El febrer de 2013, la taxa d'atur va arribar al 23,5% entre la joventut europea menor de 25
anys. A més, els nostres països tenen una taxa d'atur juvenil per sobre de la mitja europea
(per exemple, Grècia 58.4%, Espanya 57,3%, Xipre 31.8%, França 26.2%). Com a
joventuts verdes, denunciem que som la “generació perduda” sacrificada pels
responsables polítics per servir a interessos econòmics.
Lluitem per l'emancipació jove: per donar les eines als i les joves per ser autònomes i
poder perseguir i complir els nostres plans de futur. En aquest sentit, acollim l'acció de la
Comissió Europea per posar en funcionament una Garantia Juvenil Europea. Aquesta
Garantía assegura que els joves, fins els 25 anys, rebran una oferta de treball, educació
contínua o un període de pràctiques en els quatre mesos posteriors a deixar l'escola o
quedar-se a l'atur.
Així mateix, recolzem l'extensió de la garantia juvenil a joves des dels 15 fins als 30 anys,
tal i com va votar la Comissió de Treball i d'Assumptes Socials del Parlament Europeu el
mes passat.
No obstant, volem senyalar que els 6.000 milions d'euros no són suficients per reduir l'atur
juvenil a Europa i per respondre a aquesta crisi del model econòmic. Com a joves verds
creiem profundament que l'atur juvenil és només un dels símptomes de l'enfermetat
neolliberal. Necessitem urgentment polítiques transversals capaces d'afrontar tant les
especificitats de l'atur juvenil com l'atur global, actuant en les polítiques econòmiques,
educatives, fiscals i socials. La transició cap a un model econòmic més sostenible i
equitatiu és urgentment necessària i les joventuts verdes pensem que aquesta transició
hauria de ser liderada per la joventut d'arreu d'Europa.
Fem una crida als i les joves perquè s'uneixin a nosaltres per imaginar solucions

concretes pel futur, com faran les nostres organitzacions el dia 9 de maig durant el Consell
del Partit Verd Europeu.
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