CAMPANYA ELECCIONS GENERALS 28A

A.

Per una joventut emancipada: Eix que agrupa les principals mesures de caràcter més
econòmic en matèries com a ocupació, precarietat o habitatge.

4.

Posar fi a la desocupació i la precarietat laboral juvenil:

o

Plans per a reduir la temporalitat i parcialitat forçosa en la contractació als i les joves.

o
Assegurar ocupacions de qualitat amb retribucions suficients per a tindre independència
econòmica que permeta a la joventut desenvolupar els seus projectes vitals.
o

Crear l'Estatut de la persona becària o en pràctiques per a regular els seus drets

5.
Plans d'habitatge per a la joventut: amb polítiques que faciliten l'accés a l'habitatge i eviten el
sobreendeutament.
o

Reducció de preus de lloguer per als joves que suposen menys del 30% del seu salari.

o

Habilitar parcs públics d’habitatge en tot l'Estat.

o

Incrementar els sistemes d'informació i assessorament sobre l’habitatge.

B.
Per una joventut que participa: Eix que agrupa les mesures destinades a aprofundir i millorar
els processos democràtics i de presa de decisions.
1.
Diàleg amb la Joventut: per a incorporar la perspectiva de joventut transversalment a les
polítiques.
o
Crear una figura dependent de Presidència del Govern per a la coordinació ministerial i
territorial de polítiques de joventut.
o

Elaborar una estratègia espanyola de joventut amb la participació de la joventut.

o

Coordinar amb les entitats juvenils les partides de l'impost de societats destinades a joventut.

2.

Vot als 16:

o

Modificació de la LOREG per a introduir el vot a partir dels 16 anys en totes les eleccions.

o

Incrementar les mesures d'educació ciutadana.

10.
Llei de regulació del “Consejo de la Joventud de España”: un espai de participació plural que
canalitze la veu de la joventut requereix una regulació estable en el temps.

o

Aprovar una Llei que compte amb la participació del CJE.

o

Dotar pressupostàriament.

o

Comprometre's amb el CJE com a espai de representació de la joventut en la seua pluralitat.

C.
Per una joventut amb drets socials i ecològics: Eix que agrupa la resta de mesures i que tenen
a veure amb la garantia en la igualtat d'oportunitats i la defensa del medi ambient.

3.
Reforma del sistema de beques i ajudes a l'estudi: per a evitar les desigualtats en l'accés i
permanència en el sistema educatiu, especialment en les etapes no universitàries
o

Revisar els llindars per a cobrir totes les famílies en risc de pobresa.

o

Revisar els conceptes d'ajuda i establir quanties fixes.

o

Reduir els temps de gestió i millorar l'eficiència.

6.

Llei Transició Energètica i Canvi Climàtic:

o
Pla per a reduir la dependència energètica exterior que tenda a un consum basat al 100% en
energies renovables.
o
Polítiques de control i reducció d'emissions en sectors productius rellevants que tenda a les
emissions 0.
o
Impulsar “l'ocupació verda” entre la joventut, especialment en sectors estratègics com
l'energia, turisme i transformació de matèries primeres.
7.

Llei integral del joc:

o
Prohibició de publicitat de cases d'apostes i de la seua localització prop d'instituts, parcs,
hospitals i centres de tractament d'addiccions.
o

Estratègia de prevenció de la ludopatia amb mesures enfocades a l'àmbit de la joventut.

o

Promoció i coordinació interterritorial de polítiques saludables d'oci i temps lliure.

8.
Salut mental: incrementar l'accessibilitat de la joventut a la xarxa assistencial, en especial als
centres d'atenció primària, millorant i facilitant vies de contacte.
o
Emprendre un programa amb les CCAA, per a millorar l'atenció primària dels servicis de salut i
els serveis socials en els centres educatius.
o
Proporcionar un recurs d'informació fiable i accessible sobre salut sexual i drets sexuals,
adaptada a totes les etapes de la vida, a través de: la xarxa sanitària d'atenció primària, la farmàcia
comunitària, els centres educatius, la xarxa d'informació juvenil.
o
Crear un instrument per a la coordinació i seguiment dels programes de salut mental i habilitar
els mitjans per a l'adopció de mesures de prevenció.
9.

Reconeixement del voluntariat en joventut:

o

Ampliar el catàleg de l'INCUAL amb qualificacions de voluntariat i joventut.

o
o

Desenvolupament reglamentari de la Llei de Voluntariat amb especificitats de joventut.
Crear espais de diàleg i coordinació sobre Educació No Formal en l'administració.

Llancem l´ #AgendaJuventud, un espai on podeu veure les demandes dels i les joves en matèria
política.
Volem que s'escolten les nostres propostes i que les institucions duguen a terme mesures reals en
matèria de joventut.
Podeu veure les ací.

