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Revelados novos dados do IEFP sobre o desemprego em Portugal, confirma-se claramente desastre das políticas deste
Governo PSD\CDS-PP, que diariamente destroem o futuro da juventude em Portugal.

O desemprego aumentou 24,5% em relação ao mesmo mês do ano de 2011, e em relação ao mês de Maio deste ano
0,7%

Os jovens até aos 25 anos são, segundo estes dados, os que apresentam o maior agravamento anual do desemprego
(+37,1%), sendo também os mais afectados pelo aumento generalizado da precariedade, com 85% dos novos
contratos efectuados com recurso a vínculos precários.

As medidas e opções tomadas por este Governo só vêm aumentar ainda mais os níveis de precariedade e de exploração
dos trabalhadores. Por mais discursos em que se diz que Portugal está no caminho da recuperação económica, os
números e as dificuldades sentidas por toda a população diariamente, mostram é que Portugal está é no caminho do
abismo e da miséria.

É urgente uma ruptura com estas políticas criminosas e a implementação de uma política patriótica e de esquerda, que sirva
os interesses do povo e não dos grandes grupos económicos.

É urgente a aposta no sector produtivo nacional, como mecanismo de criação de postos de trabalho e de dinamização da
economia nacional. O aumento geral dos salários e especialmente o aumento do salário mínimo é fundamental para
aumentarmos o poder de compra, e desta forma fazermos &ldquo;mexer&rdquo; a economia nacional.

A Juventude Comunista Portuguesa reafirma que só a luta é o caminho para derrotar o Pacto de Agressão e as políticas
do governo PSD/CDS e que continuará a estar ao lado dos jovens trabalhadores na batalha contra a retirada de
direitos, pela concretização das suas justas reivindicações e exigências.

http://www.jcp-pt.org
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