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Foro Iberoamericano
Davant d'aquesta situació:
»És necessari que generem profundes reflexions
pel que fa al futur de la
feina i la feina del futur,
sobretot per aquells aspectes previsionals (sistema de pensions, seguretat social, etc.), els
sistemes tripartits (empresa, estat, sindicats) i
els que fan el desenvolupament emprenedor,
sobre el qual s'ha d'aprendre i debatre molt
encara, ja que l'emprenedoria no pot ser “ni de
segona (per als més necessitats), ni reemplaçar
els dèficits del sistema
productiu i laboral dels
nostres països”.

b la lectura de les conclusions dels tres dies de treball. FOTO: ÓSCAR DURÁN

cienciació del conjunt de
la societat. Veure la joventut des de les seves
capacitats i possibilitats.

nostres ciutats, d'espais
culturals i de projectes
comunitaris.

Treball (OIT), perquè hi
pugui haver feina per a
totes i tots seria necessari crear 600.000.000
llocs de feina, cosa que
resulta impossible de
pensar.

»És imprescindible que
els i les joves participin
en la reflexió i construcció d'alternatives per
revertir situacions que
apel·len a la dignitat de
les persones joves: precarització laboral, salaris per sota del mínim,
falta de seguretat social
i múltiples maneres de
contractació porqueria
que cronifiquen situacions de vulnerabilitat de
la nostra joventut.

Així mateix és una era
en què les tecnologies
de la informació i la robòtica desplacen més i
més el treball de les persones.

» És important trobar
soluciones integrals que
provinguin del treball
entre els governs, sector
privat i organitzacions
socials. Per promoure
feina de qualitat és necessari treballar des de
l'àmbit local amb perspectiva global promovent
una agenda pública que
integri la reflexió dels diferents actores de la co-
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» Necessitem garantir
una participació activa
de las joventuts que enforteixi la democràcia
en els aspectes polítics,
socials i econòmics. Per
això és necessari que
siguin part activa de la
transformació de les

La generació d'ocupació els últims anys està
sent més que insuficient a la regió. Segons
les dades de l'Organització Internacional del
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“Tot i les diferències
en las formes de
treballar, el treball
en xarxa enfortirà
els projectes que
fem amb els joves”

“És vital generar polítiques públiques que
afavoreixin la inserció
laboral de tots els joves amb la participació de tots els sectors
socials”

EN RELACIÓ
AMB LA FEINA:

"Els joves són
el present i tenen
moltes ganes
de participar en las
propostes que
puguin solucionar
la seva situació”

munitat, amb finalitats
clares, assolibles i sostenibles en el temps.

de fons sorgides del VIII
Foro:

»Cal apostar i contribuir
a dissenyar itineraris
formatius flexibles i adequats a la realitat i als
nous models de relació
entre educació i treball.

formes relacionades amb
el món del treball, des
d'una perspectiva intergeneracional i davant
dels nous canvis tecnològics i de distribució de
les rendes. Reflexió sobre
models de transició de
l'educació al treball, i el
seu impacte i resultats en
la inserció sociolaboral.

»Els mecanismes d'inserció han de “rescatar”
els i les joves que es quedin fora del sistema. Els
mecanismes han d'estar
dissenyats com peces
d'un trencaclosques que
ens permetin adaptar-nos
al mercat laboral canviant. Donar oportunitats
d'entrada durant tota la
vida (treballar sobre les
transicions).
» Reivindicar les desigualtats socials i posar
de manifest el gran paper
de les entitats del tercer
sector per l'experiència
en temes d'inserció laboral de joves i la seva
capacitat d'incidència en
las polítiques públiques.
»És necessari comptar
amb sistemes d'avaluació i mesurament d'impacte de projectes i polítiques públiques en la
temàtica.
»No només és important
la cooperació triangular
(Nord-Sud-Sud), sinó
també la cooperació
Sud-Sud i especialment
la Sud-Nord.

1. Alternatives i noves

2. És necessari repen-

sar la incorporació, de
forma prioritària, de les
competències transversals y socioemocionales,
i les adaptacions curriculars, en el marc del
sistema educatiu i l'educació permanent (formal). Alhora treballar
per donar més impuls a
les accions d'educació no
formal, imprescindibles
per garantir l'“aprendre
a aprendre” i com a espai
privilegiat del desenvolupament de la ciutadania compromesa.

3. Enfortir des de l'àm-

bit local la participació
activa dels i les joves,
amb acompanyament
adequat que ho faci possible i uns equips tècnics
amb una formació pertinent.

Creiem necessari trobar
espais per aprofundir en
algunes de las temàtiques

Aquests reptes seran
clau per als espais
de debat en la pròxima Trobada Cívica
i la Cimera de Caps
d'Estat de Govern a
Guatemala el 2018,
ja que les mateixes
s'emmarquen en els
ODS 2030.
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“Val la pena
continuar fent
el que estem
fent, som
en el camí”

REPTES
DE FUTUR

“El Foro ha demostrat que tots
els països tenim
problemes en comú i
que podem afrontar
els reptes de
manera conjunta”

“Som una xarxa iberoamericana que
està arribant a una
població de més de
800.000 persones,
val la pena que continuem enllaçant-nos”

