Resolució per l’accés a l’habitatge amb
perspectiva intercultural

Segons dades del padró municipal de l’any 2015, un 20.3% del jovent de Barcelona té
nacionalitat estrangera. En un context en què l’emancipació de les persones joves és cada
vegada més complicada (a Catalunya el cost d’accés al lloguer de les joves assalariades és
d’un 115.1% del sou segons un estudi del CTESC), tot eix d’opressió que pugui afegir
una barrera social -com ara la nacionalitat o l’origen- s’ha de tenir en ment a l’hora de fer
estadístiques. No obstant això, ni l’Observatori Metropolità de l’Habitatge, ni
l’Observatori Català de la Joventut ni les enquestes de la població activa de les
administracions municipals, autonòmiques i estatals creuen dades d’emancipació,
joventut i migració als seus estudis.
En una ciutat intercultural que acull gent de tants orígens com és Barcelona, aquesta
situació és especialment greu ja que no hi ha cap institució que es responsabilitzi de
mesurar fins a quin punt les persones joves i migrades a la ciutat pateixen una doble
marginació i discriminació (d’edat i d’origen) a l’hora de cercar un habitatge digne.
A més, si es valora la gentrificació que pateixen gran part dels barris de Barcelona, esdevé
especialment important valorar l’interculturalitat a l’hora de crear estadístiques
d’emancipació i habitatge. És als barris històricament més rics a nivell cultural (com poden
ser el Raval i el Poble-Sec) on més s’ha encarit el preu de l’habitatge. Si se sumen factors
d’edat, origen i classe s’obté una intersecció de desigualtats que cal estudiar i analitzar
per poder resoldre.
Des del Consell de Joventut de Barcelona considerem que a partir d’ara i si volem obtenir
una mostra completa i comprensiva de la realitat social, hem de començar a treballar des
d’una òptica interseccional en l’eix joventut-migració-drets urbanístics en tota la nostra
feina en matèria d’habitatge i emancipació en general.

És per això que ens comprometem a:


Establir contacte i fomentar la participació d’entitats de persones migrades i en
risc d’exclusió social per motius racials i socioeconòmics.



Introduir la perspectiva jove i intercultural als espais de participació municipals on
tenim representació.

És per tot això que des del Consell de la Joventut de Barcelona sol·licitem a les
institucions pertinents que:


A l’hora de crear noves estadístiques sobre accés a l’habitatge i sobre emancipació
juvenil es tinguin en compte factors d’origen i de nacionalitat a banda dels factors
d’edat.



Es tingui en compte una perspectiva interseccional a l’hora de crear legislació en
matèria d’habitatge

