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Viii foro iberoamericano
Entrevista a:

Rebeca Grynspan

...per Esther Mira

Secretària general iberoamericana

FOTOS: Óscar Durán

la Joventut com idees innovadores especialment en el tema
de joves i ocupabilitat, jo crec
que seran molt ben rebudes i
seran una continuïtat lògica
de l'esforç de Colòmbia.

“Hem de posar els joves
en el centre de les polítiques”

R

ebeca Grynspan és
economista, exvicepresidenta de Costa
Rica i, des de l'1 d'abril de 2014, secretària
general iberoamericana.
Reconeguda defensora
del desenvolupament
humà, ha ajudat a centrar
l'atenció del món i d'Amèrica Llatina en temes
com la reducció de la
desigualtat i la pobresa,
la igualtat de gènere, la
cooperació Sud-Sud i
l'assoliment dels objectius de desenvolupament
del mil·leni, entre altres.
La secretària general
de la SEGIB va voler ser
present en el VIII Foro
Iberoamericano i mostrar-nos el seu suport i
proximitat.
En la seva intervenció
en el Foro ha mencionat
molt l'agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible; què
cal fer perquè els joves

estiguin inclosos a l'agenda
2030?
Iberoamèrica
compta amb
un 25% de
joves en risc
d'exclusió,
és a dir, fora
del sistema
educatiu i del
mercat laboral,
malgrat estar ben
preparats. Una mesura
molt concreta per millorar la inclusió juvenil és intentar extreure els indicadors que són importants per a ells. Quan parlem de
desigualtat, una de las dinàmiques de desigualtat precisament
es dona entre persones joves. La
generació de millennials té una
gran preparació, però no tenen
les mateixes oportunitats i els
salaris disminueixen en comptes d'augmentar. Per tant, una
de las coses que podem fer i demanar és que els indicadors estiguin separats per a la joventut,
així serien un tema transversal
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haciendo
política juntos
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i un grup del qual
hauríem de donar
compte de com
evolucionen
cadascuna de
les xifres en
tots els països.
Aquest VIII
Foro Iberoamericano
ha generat unes
conclusions que podrien tenir gran recorregut.
Arribaran a mans dels
dirigents de las cimeres
iberoamericanes? Es podrà
promoure algun canvi?
Aquesta és la idea! A Cartagena vam aprovar el Pacte per
la Joventut, i el que s'haurà
de fer a Guatemala, on se
celebra la pròxima Cimera
Iberoamericana el 2018, és
seguir posant els joves en el
centre, una cosa que ja he
comentat amb el president i
les autoritats de Guatemala.
Així doncs, tant el Pacte per
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Compartir
per canviar
el món
Estem vivint un període
excep cional d'ebullició
i emergència d'iniciatives socials nascudes de
la mateixa base d'unes
societats cada dia més
complexes.
El Foro Iberoamericano
“Haciendo Política Juntos” ha posat sobre les
nostres tauels de treball
rep t es esp ec ialm en t
greus que ens preocupen a tots i, paradoxalment, esp erances que
no havíem sospitat. Estem davant d'una nova
op ortunita t, que ens
inter p el·la a tots, als
joves, als responsables
p olítics, a les organitzacions i als seus dirigents.
Ja no serveixen las fórmules velles. Els nostres
són temps de projectes
creatius i disruptius; de
lideratges compartits i
estratègics, que permetin al subjecte de l'acció, els mateixos joves,
participar en la formulació de les qüestions,
en el disseny de noves
polítiques actives i en la
seva avaluació.
Reafirmem la convicció
que només junts i des
de l'acció compartida
p o drem a v an çar p er
canviar el món de veritat.

La joventut d'avui i els seus reptes de futur:
treball, participació i educació

El VIII Foro Iberoamericano ha estat un èxit gràcies
a totes i tots els participants, voluntaris, organitzadors
i a les entitats, empreses i administracions col·laboradores.
¡Ens veiem al IX Foro Iberoamericano a Guatemala 2018!
amb el suport de:

organitzen:

Des de l'última cimera fins avui hi ha hagut
un canvi important al
món que és l'arribada de
Trump; com creu que pot
afectar a les aspiracions
de la joventut en termes
de mobilitat, educació,
participació, etc. que
s'han estat comentant en
aquest VIII Foro?
Per descomptat que, a mesura
que el món sigui més incert
i volàtil, tots ens en veurem
més afectats. Sens dubte,
l'arribada de Trump és un
element molt important, però
hi ha moltes coses que són a
les nostres mans, no a las de
Trump. Y aquest espai d'independència ens ha de donar
prou energia i compromís per
fer les coses que hem de fer a
la regió. I la joventut és prioritària i espero que no ens
desviem dels nostres propòsits en aquest tema. Amb
Trump veig més aviat que
s'enforteixen els temes de
prioritat que hem esmentat,
perquè la mobilitat en termes de migració és un tema
que serà cada cop més difícil,
sens dubte. Desgraciadament
perquè nosaltres sabem que
un dels aspectes que sempre
hem defensat és el lligam de
migració i desenvolupament
i també el dels drets humans
de totes les persones, migrants i no migrants, i això ho
seguirem defensant. Però crec
que també tenim molta feina
interna per fer dins de la regió.
I tant de bo tinguem més mobilitat entre nosaltres mateixos, ja que si ho demanem per
a altres, hauríem de tenir-ho
també per a nosaltres.

Salvador Carrasco

