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10 idees per a posar l’ #AgendaJuventud  
sobre la taula a les eleccions europees de 2019 

 

1. Les persones joves es preocupen per un desenvolupament 

sostenible 
Està en joc el futur, ja que la nostra generació i la dels nostres fills i filles estaran més afectades 

per l'impacte de les decisions polítiques preses avui, especialment les decisions sobre accions 

relacionades amb el canvi climàtic. Donem suport a polítiques responsables i polítiques 

sostenibles. 

Sabies? El 48.8% de les persones joves (entre 18-35) qualifica el canvi climàtic i la destrucció de 

la naturalesa com el problema global més greu (Global Shapers Survey 2017). 

➔ Idea 1: Prioritzar el benestar de les persones, les generacions futures i el planeta en totes les 

decisions i polítiques. 

Promoure la implementació integral de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i 

l'Acord de París com una prioritat dins de la UE. Per a això, cal prendre indicadors de referència 

per a mesurar el progrés que no només mesurin el Producte Intern Brut (PIB) i el creixement 

econòmic, si no que incloguin una perspectiva ecològica en aquests. 

2. Les persones joves encara no poden aconseguir treballs 

qualificats a Europa 
Les persones joves encara lluitem per trobar treball. Quan ho fem, ens enfrontem a salaris 

baixos, a curt termini o a llocs de treball a temps parcial, autoocupació forçada o a beques no 

remunerades. El treball no estàndard – com per exemple les fórmules de treball temporal - 

també està en augment entre les persones joves, però la protecció destinada als llocs de treball 

de les persones joves i les noves ocupacions que emergeixen continua sent totalment 

insuficient.  

Sabies? El 44% de les persones joves estan atrapades en formes de treball temporals, la taxa 

més alta de tots els grups d'edat. (Eurostat 2017). 

➔ Idea 2: Garantir que les persones joves tinguin dret a treballs de qualitat i amb seguretat. 

Mesures de suport que assegurin una transició de qualitat de l'escola al treball. Invertir 

fortament en el programa de Garantia Juvenil i en la millora de la seva eficàcia, perquè ofereixi 

un futur a les persones joves, en particular les més vulnerables. Per a això, caldria establir unes 

condicions mínimes de treball per a totes les formes d'ocupació, incloses aquelles noves realitats 

de treball que estan sorgint, formes d'ocupació, tenint en compte la naturalesa canviant del 

treball. 
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3. Les persones joves a Europa estan en major risc de pobresa i 

exclusió social 
Les persones joves sense llar i les condicions precàries d'habitatge estan en augment, sent les 

persones joves entre el 20-30% del nombre total de persones sense llar en la majoria dels països 

europeus. La desigualtat en l'ingrés en termes generacionals ha augmentat; el treball en 

l'economia submergida i les barreres d'accés a la protecció social han suposat que les i els 

treballadors pobres siguin un fenomen creixent entre la joventut. Les barreres per a accedir a 

ocupacions de qualitat i a la protecció social, a més, deixen a la població més jove sense 

possibilitat d'estalviar o contribuir a les seves pensions i als sistemes de benestar, de la mateixa 

manera no es poden beneficiar de tals formes de suport des de les institucions. 

Sabies? 1/4 de les persones joves a Europa estan en risc d'exclusió social (28.8% de les i els joves 

de 16 a 29 anys, Eurostat 2016). 

➔ Idea 3: Defensar els drets socials de les persones joves i el seu accés a la protecció social. 

Cal assegurar que cada jove tingui accés a un habitatge adequat i de qualitat, que tingui accés a 

unes condicions mínimes de vida i al benestar proporcionat per l'Estat. 

4. Les persones joves són les majors usuàries de les noves 

tecnologies, la qual cosa ens exposa als riscos associats amb 

l'augment de la desinformació en línia 
Usem les xarxes socials, entre altres, per a finalitats polítiques, per a llegir les notícies i per a 

establir contactes amb persones amb idees similars, així com per a construir comunitats 

mobilitzades entorn d'una causa comuna. No obstant això, les persones joves són també un dels 

grups més exposats als riscos associats amb el canvi cap a la publicitat selectiva, la qual està 

dirigida en línia a través de campanyes polítiques, i a més sense que hi hagi una regulació 

efectiva d'aquest sector de ràpid creixement. 

Sabies? Un terç de les persones entre els 18 i 24 anys (33%) diu que les xarxes socials són la seva 

principal font de notícies, percentatge molt més alt que altres grups d'edat (Reuters Institute 

2017). El 83% dels europeus considera que les Fake News representen un problema per a la 

Democràcia en general (Comissió Europea 2018). 

➔ Idea 4: Fer partícip a la població més jove en les polítiques que configuren la nova tecnologia 

digital. 

Incloure a les persones joves en la formulació de polítiques i prioritzar la recerca i les avaluacions 

de l'impacte del desenvolupament tecnològic en la vida i el futur de les persones joves. Escoltar 

la veu de la gent jove per a avaluar una legislació que podria tenir un impacte en la forma en 

què funciona la internet, o s'està utilitzant. Promoure l'ensenyament de la crítica, així com de 

les habilitats de pensament relacionades amb els mitjans i el contingut de les xarxes socials, com 

són les notícies falses i les notícies escombraries. 
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5. Les persones joves estan mes obertes cap als migrants i són 

més inclusives que altres grups d'edat 
Malgrat estar exposats a una alta politització i al discurs populista negatiu en els mitjans de 

comunicació, incloent els mitjans en línia i les xarxes socials, que amb massa freqüència es basen 

en la desinformació, els mites i l'alarmisme, és més probable que les persones joves es basin en 

fets i proves sobre la contribució positiva de les migrants i de la diversitat a la societat. 

Sabies? El 40% de les persones joves diuen que la gestió de la migració i la inclusió de les 

refugiades hauria de ser una prioritat de la UE, en comparació amb un terç (35%) que diuen el 

mateix sobre la seguretat i la defensa. (Flaix Eurobaròmetre 455, 2017). 

➔ Idea 5: Implementar una resposta humana i basada en drets a la migració, i promoure un 

enfocament sobre els beneficis de viure en societats obertes i diverses. 

Adoptar polítiques que assegurin a les persones migrants i les refugiades se sentin benvingudes, 

siguin incloses, i se sentin benvolgudes per la seva contribució a les societats europees. Actuar 

per a contrarestar l'auge de les narratives racistes, misògines, xenòfobes i homòfobes en els 

discursos polítics a Europa.  

6. Els interessos de les persones joves estan sent ignorats per 

les i els polítics 
Tendeixen a afavorir als d'altres grups socials, la qual cosa porta a polítiques que no aborden els 

desafiaments creixents que les i els joves a Europa enfronten per a accedir als nostres drets, tals 

com el nostre dret a la participació, al treball decent, a l'educació o a no ser discriminades.  

Sabies? La falta de voluntat o la incapacitat dels partits polítics i de les i els polítics per a abordar 

les preocupacions i interessos de les persones joves, d'una manera no simbòlica, és una de les 

barreres més citades a la seva participació en les eleccions (“Els joves i la vida democràtica a 

Europa”, Fòrum Europeu de la Joventut, 2015) 

➔ Idea 6: Proporcionar altres oportunitats, a part de les eleccions, perquè els interessos de les 

persones joves siguin escoltats en la formulació de polítiques europees.  

Prioritzar el diàleg amb la joventut i les contribucions a la formulació de polítiques de les i els 

representants d'organitzacions juvenils com un mitjà per a corregir el desequilibri causat per 

l'exclusió política de les persones joves i altres grups marginats.  

7. Les persones joves a Europa estan rebutjant les “polítiques 

habituals” 
Les persones joves estan participant cada vegada menys en les eleccions, especialment en les 

eleccions europees. Estem triant nous moviments polítics sobre els partits polítics mes 

establerts. Això ens porta a estar infrarepresentats en les institucions polítiques clau. 
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Sabies? Només el 28% de les i els joves de 18 i 24 anys van votar en les eleccions europees en el 

2014, i només el 2% de les i els membres triats del Parlament Europeu tenien menys de 30 anys 

(Fòrum Europeu de la Joventut, 2015) 

➔ Idea 7: Facilitar a les persones joves el vot en les eleccions i postular-se com a candidates 

Donar suport a la reducció d'edat per a votar als 16 anys, combinat amb una promoció de 

l'educació integral, política, econòmica i cívica a les escoles.  

Encoratjar als partits polítics a promoure les i els joves en les seves pròpies estructures i a 

presentar a candidates i candidats joves. Fer lleis que assegurin la transparència en el 

finançament i la despesa de les campanyes polítiques. Reformar les lleis electorals europees i 

nacionals per a garantir que cada vot compti, i els escons es corresponguin amb els vots que van 

rebre.  

8. Les persones joves es preocupen per la vida en la societat i 

la política i tenen molt a dir 
Estem més orientades a la causa, i ens involucrem quan sentim que podem marcar la diferència. 

Som voluntàries en organitzacions juvenils, per exemple, per a combatre la desigualtat social i 

la injustícia ambiental. Les persones joves se senten defraudades per les i els polítics i els 

sistemes polítics que no es comprometen amb nosaltres, i els sistemes educatius que no 

reconeixen aquestes experiències per a la seva contribució al desenvolupament personal.  

Sabies? Hi ha una clara relació positiva entre les dades sobre el voluntariat i la participació de 

les i els joves en activitats de les organitzacions de la societat civil i les dades sobre el progrés 

social, la qual cosa mostra els beneficis generals per a la societat de promoure i donar suport a 

la ciutadania activa entre la joventut. (Índex de progrés Juvenil 2017) 

➔ Idea 8: Donar suport i fomentar reformes en els sistemes educatius per a ajudar al fet que les 

persones joves es converteixin en ciutadanes actives i assegurar que puguem contribuir al 

progrés de la societat.  

En reconèixer els títols en educació formal, a més de l'ocupabilitat, posar el focus a brindar 

educació per a la ciutadania de qualitat per a totes, perquè les persones joves desenvolupin un 

pensament crític i millorin l'alfabetització política i mediàtica. Donar suport i encoratjar la 

reforma dels sistemes educatius perquè el voluntariat, l'activisme i les experiències d'educació 

no formal proporcionades per les organitzacions juvenils siguin reconegudes pel seu valor 

educatiu i social. Donar suport a un millor reconeixement de les contribucions del treball, el 

voluntariat i l'educació no formal a la vida de les persones joves i mes àmpliament a la societat.  

9. Les persones joves es veuen afectades per totes les 

polítiques i decisions polítiques, no només per aquelles que 

generalment s'entenen com a “polítiques juvenils”  
La nostra vida quotidiana es veu afectada per la qualitat ambiental, per diferents formes de 

desigualtat i discriminació interseccional, l'impacte de les polítiques d'austeritat, l'accés a 
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l'assistència sanitària, entre altres aspectes de la vida i la societat. Afrontem la majoria dels 

desafiaments en termes d'oportunitats. Hem de donar forma i estar plenament inclosos en les 

societats i comunitats en les quals vivim.  

➔ Idea 9: Fer que els drets de les i els joves i el diàleg amb la joventut siguin una prioritat en 

tots els àmbits polítics.  

La realització dels drets de les persones joves hauria d'estar en el centre de totes les polítiques 

que els afecten. La joventut hauria de tenir veu en totes les decisions i polítiques que afecten la 

seva vida quotidiana i al futur de les societats en les quals vivim, no només les associades 

típicament a la joventut. Fer que sigui un requisit no només consultar, sinó també decidir amb 

les i els joves, utilitzar un enfocament basat en drets en tota la formulació de polítiques, i avaluar 

l'impacte en la vida de les persones joves de totes les formulacions de les polítiques i propostes 

legislatives de la Unió Europea futures i no només d'aquelles típicament associades a la joventut.  

10. Les persones joves i les organitzacions que les representen 

estan sent silenciades pels governs 
Les mesures governamentals, tals com lleis restrictives, retallades de fons i fins i tot amenaces 

directes a activitats individuals estan restringint la capacitat de les organitzacions juvenils per a 

operar i dur a terme les seves activitats.  

Sabies? El 42% de les organitzacions juvenils a Europa no se senten completament lliures de la 

interferència del govern. ¼ de les organitzacions juvenils experimenten restriccions indegudes i 

interferència en el seu funcionament (Fòrum Europeu de la Joventut, 2018) 

➔ Idea 10: Protegir la societat civil i l'espai cívic de les persones joves a Europa. 

Augmentar el finançament disponible per a les organitzacions juvenils en programes europeus, 

com Erasmus+ i el seu successor, i evitar i impedir qualsevol intent de restringir les seves 

activitats i la seva capacitat per a operar.  


