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Xifres que no conviden a l'optimisme
01/02/11 02:00 -

Són dues realitats relacionades i que s'alimenten l'una a l'altra en un cicle infernal. L'atur juvenil a l'Estat espanyol és del 40 per cent; l'abandonament escolar prematur és del 31 per cent. Els dos percentatges
converteixen l'Estat espanyol en un líder absolut. Són dues xifres devastadores no només per la gravetat del fenomen que representen, sinó perquè fan preveure que el problema es farà crònic i serà molt difícil
de solucionar.

El problema, a més, no és nou, sinó ben conegut des de fa dècades a les zones amb una economia fonamentada en la construcció i en el turisme, com ara una part de la costa del País Valencià. Els joves
abandonen els estudis perquè poden guanyar diners fàcilment en feines de baixa qualificació. D'altra banda, no tots els joves que continuen estudiant aconsegueixen després una feina d'acord amb la seva
formació. Pitjor encara: no són pocs els joves ben formats que després han d'anar a treballar a altres països, on són rebuts amb els braços oberts. I així arribem a la terrible paradoxa que l'Estat espanyol
exporta mà d'obra altament qualificada que s'ha format amb els nostres impostos i beneficia països que no hi han invertit ni un euro. Aquest és en síntesi el panorama.

La situació no crida a l'optimisme. La formació no s'improvisa. És clar que ara hi ha joves que intenten reprendre els estudis, però és perquè no hi ha perspectives de feina. I l'educació no hauria de ser un
aparcament on es passen els anys en espera d'oportunitats laborals, sinó l'autèntica gran inversió d'un país, sigui Catalunya o Espanya. La conclusió de tot això és òbvia: cal ser austers i retallar en el que
calgui, menys en educació. Perquè, si no, tots els pactes laborals a què arribin el govern espanyol i els sindicats només seran un pegat per sortir del pas, com ho demostra el fet que tots els plans anteriors per
estimular l'ocupació juvenil no han impedit que arribem a la lamentable situació actual.

Darrera actualització ( Dimarts, 1 de febrer del 2011 02:00 )
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