
JOVE, QUE L’ATUR NO T’ATURI!  

#OCUPA ELS TEUS DRETS 

 
La Joventut Obrera Cristiana (JOC) Nacional de Catalunya i les Illes som un moviment organitzat per i per a 

joves, creiem que com a joves hem de ser protagonistes de les nostres vides; tenim dret a una vida digna que ens 

permeti desenvolupar-nos com a persones.  

Sota el lema “Jove, que l’atur no t’aturi #ocupaelsteusdrets!”, estem duent a terme una acció per denunciar i 

reivindicar l’elevada taxa d’atur entre els i les joves, actualment situada al voltant del 60%, i com aquest fet ens està 

afectant a milers de joves. 

 

Som joves que: 

 

Constatem: 

 No arribem a final de mes; l’emancipació es retarda per manca d’una feina estable o ens veiem obligats/des 

a retornar a casa dels pares/mares. 

 Vivim en una economia de subsistència, desplaçant el futur com alguna cosa molt llunyana així com els 

projectes de ser persones adultes.  

 La manca d’ingressos a les nostres famílies fa que molts cops estudiar sigui un luxe, tampoc tenim la 

possibilitat de trobar feina per poder-nos pagar nosaltres mateixos els estudis. 

 Ens veiem obligats a emigrar fora del país si el que volem és tenir una oportunitat per treballar; trencant 

contínuament vincles. 

 Els nostres contractes laborals, són temporals i la nostra feina està infravalorada econòmicament. 

 Ens sentim desanimats perquè no veiem sortides en quant al nostre futur.  

 Estem redescobrint les relacions de solidaritat entre els nostres companys/es, veïns/nes, familiars... on sentim 

que el col·lectiu és veritablement important per afrontar situacions d’empobriment. 

 

Valorem que hi ha moltes causes darrera d’aquestes situacions: 

 

 El/la jove s’allunya de la participació en la vida social, econòmica i política.  

 Processos de marginalitat: grups de joves abocats/des a fer “pandilles”, violència, precarització de les 

relacions personals. 

 Amb l’última Reforma Laboral es precaritza encara més el mercat del treball. Els/les joves estem abocats 

al contracte temporal. Contractes de formació i pràctiques que són en realitat contractes escombraria. 

Treballant per a les empreses en molts casos  gratuïtament. 

 Les jubilacions s’allarguen tot impedint un rejoveniment de les plantilles. 

 Únicament es retallen els pressupostos de serveis públics. Drets bàsics en retrocés: sanitat, participació 

ciutadana, serveis socials, educació, justícia...  

 L’economia està al servei del diner i no de les persones. 

 Hi ha un injust repartiment de la riquesa.  

 Únicament se’ns valora com a consumidors.  

 

Reivindiquem 

 

 Potenciar la incorporació dels/les joves al món del treball, amb estabilitat.  

 Potenciar una educació digna i  de qualitat a l’abast dels/les  joves amb menys recursos. 

 Prioritzar les plataformes de recerca de feina públiques, amb figures noves: assessor de joves, tutors/es de  

seguiment... 

 Gratuïtat dels serveis per a els/les joves aturats: transport, educació ...  

 Derogar l’última Reforma Laboral. 

 Convenis de formació dignes i remunerats amb el sou mínim interprofessional. 

 Potenciació de l’economia social: Cooperatives, Societats Anònimes Laborals. 

 Continuació de la Targeta Sanitària per a els/les joves malgrat no hagin cotitzat a la Seguretat Social.  

 Potenciar relacions que fomentin la dignitat de les persones, on l’economia estigui al servei d’aquestes. 

 Aprovació d’una llei que garanteixi la Renda Garantida Ciutadana. 

 

Perquè considerem que aquestes situacions són injustes i que els i les joves treballadores ens hem d’organitzar per tal 

que escoltin les nostres veus, us animem a recolzar aquesta reivindicació signant aquest manifest. 

Jove, no deixis que l’atur t’aturi, organitza’t i ocupa els teus drets! 
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