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La pandèmia amplia les
desigualtats econòmiques dels joves
[inicicentrareport]La pandèmia del coronavirus ha fet més evidents les desigualtats
econòmiques dels adolescents i joves. Així ho indica l'Observatori Català de la Joventut (OCJ), que
ha presentat l'informe 'Condicions de vida, ocupació i desigualtats en salut de la població jove
davant la covid-19'.
[h3]L'economia del 68% dels joves ha empitjorat[/h3]
L'economia del 68% dels joves que ja es trobaven en una situació econòmica vulnerable abans de
la pandèmia declara que la seva economia ha empitjorat. Els autors de l'informe, encarregat a la
Universitat Pompeu Fabra en col·laboració amb altres centres de recerca, adverteixen que els
problemes econòmics repercuteixen en la salut física i mental.

?La pandèmia incideix en les desigualtats econòmiques i agreuja els problemes de #salutmental
(https://twitter.com/hashtag/salutmental?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) entre la població #jove
(https://twitter.com/hashtag/jove?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , segons un estudi de
@joventutcat (https://twitter.com/joventutcat?ref_src=twsrc%5Etfw)
?El 68% dels joves que ja eren vulnerables, declara que la seva economia ha empitjorat
?https://t.co/itVTzNp9AX (https://t.co/itVTzNp9AX) pic.twitter.com/oHejU1OLVr
(https://t.co/oHejU1OLVr)

? Afers socials.gencat (@aferssocialscat) March 25, 2021
(https://twitter.com/aferssocialscat/status/1375110067276627972?ref_src=twsrc%5Etfw)

[h3]Els problemes econòmics porten problemes de salut mental[/h3]
L'estudi destaca "l'acumulació de desavantatges i l'eixamplament de les desigualtats socials, així
com la debilitat del sistema". Entre les causes que han dut a aquesta situació hi ha l'aprofundiment
de les desigualtats en el mercat laboral.
L'informe també mostra que el col·lectiu jove és el que ha viscut el confinament amb més
dificultats. Les persones d'entre 16 i 29 anys obtenen una puntuació mitjana de 7,4 en una escala
del 0 al 10 que avalua el grau de dificultat del confinament (0 significa molt difícil i 10 molt fàcil). Es
tracta de la puntuació més baixa en comparació amb els altres grups d'edat.
L'informe també indica que les persones que provenen de llars familiars més afavorides, amb
major nivell d'estudis i que han pogut dur a terme la transició al mercat laboral de forma més
satisfactòria són també les que han pogut afrontar el confinament en millors condicions.
[ficentrareport]
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