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Manifesto Jovem

A austeridade não é o caminho. Está a conduzir a economia para a recessão e a empurrar os cidadãos mais vulneráveis
para a pobreza. A Confederação Europeia de Sindicatos (CES) já não é a única a afirmá-lo. Apenas uma mudança na
governança política e económica poderá melhorar o emprego e o crescimento. A União Europeia precisa de um
conjunto de políticas ousadas apoiadas num orçamento que favoreça a recuperação, os investimentos e a criação de
empregos sustentáveis.
Necessitamos de uma mudança urgente de direção. A União Europeia precisa de ter uma forte dimensão social, razão
pela qual a CES está a organizar uma ação sindical europeia para 13 e 14 de Março de 2013, antes da Cimeira Europeia
agendada para 14 e 15 de Março. A prioridade destes dias de ação serão os jovens que estão a pagar um preço elevado
pela crise e pela austeridade.
Os/as jovens europeus estão mais expostos ao desemprego do que as demais faixas etárias.
Em Dezembro de 2012, 5.702 milhões de jovens com menos de 25 anos estavam sem trabalho na União Europeia. Em
Portugal, em 2012, a taxa anual de desemprego jovem atingiu os 37.7%, ou seja, 161 mil, sendo que 52.2% são do sexo
masculino e 47.8% do feminino, alcançando mesmo um total de 40% no último trimestre.
Quando estão a trabalhar, os jovens têm muitas vezes "contratos atípicos", geralmente precários, mal pagos e que
oferecem pouco ou nenhum acesso à formação.
Os jovens deparam-se com dificuldades no acesso à habitação e a baixos níveis de proteção social. Precisamos de
investimento na juventude, de forma a proporcionar-lhe formação e empregos de qualidade.

INVESTIR NOS JOVENS PARA LHES ASSEGURAR O FUTURO
A CES alerta: temos de fazer todos os esforços para reduzir o desemprego e a insegurança para os nossos jovens.
Cruzar os braços tem custos mais elevados do que agir em prol da formação e do emprego.
Os jovens precisam de garantias para o futuro. Tem que haver um enfoque na qualidade do emprego, por uma questão
de solidariedade entre as gerações.
Os parceiros sociais têm um papel a desempenhar neste processo.

EXISTEM ALTERNATIVAS: ASSEGURAR UMA INTEGRAÇÃO SUSTENTÁVEL NO MERCADO DE TRABALHO
Promover o acesso a uma formação de qualidade

• Implementar medidas que impeçam que os
jovens abandonem a escola;

• Instar os governos a garantir o acesso a uma
formação de qualidade acessível para todos;

• Instar os governos a garantir o acesso a uma
formação de qualidade acessível para todos;

• Assegurar um quadro de qualidade para os
estágios e para a aprendizagem na Europa.

Assegurar rapidamente um emprego de qualidade

• Garantir a criação de empregos de qualidade para os
jovens;

• Criar uma garantia europeia para os jovens,
assegurando que todos os jovens têm acesso a um
emprego ou a uma formação no máximo após quatro
meses de desemprego;

• Assegurar que estas iniciativas são financiadas
através do Fundo Social Europeu sem que seja
exigido cofinanciamento aos países em dificuldades.
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