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A: Com combatre l’atur dels majors de 45 anys? 
Reflexions per a un debat necessari



Guió de la presentació


 

Claus que converteixen l’atur dels majors de 45 anys en 
un problema sobre el qual cal intervenir específicament


 

Magnitud de l’atur i característiques sociodemogràfiques



 

Evidència sobre els mecanismes de l’impacte de l’atur 
sobre la salut


 

Factors que augmenten la vulnerabilitat entre els majors de 
45 anys



 

Proposta d’intervencions per abordar els problemes de 
salut mental relacionats amb l’atur en els majors de 45 
anys



L’atur en persones grans 
es dispara amb la crisi



Nombre de persones aturades de 45 anys 
o més a Espanya

Font: Institut Nacional d’Estadística, elaboració pròpia



Taxa d’atur entre persones de 45 anys o 
més a Espanya

Font: Institut Nacional d’Estadística, elaboració pròpia



Taxa d’atur entre les persones de 45 anys 
o més a Espanya segons nivell d’estudis

Font: Institut

 

Nacional d’Estadística, 2014. Elaboració

 

pròpia



Nombre de persones aturades de 45 anys 
o més a Espanya segons nivell d’estudis

Font: Institut

 

Nacional d’Estadística, 2014. Elaboració

 

pròpia



Creix la población activa i 
l’ocupada de 45 anys o més



Evolució de la població activa de 45 anys i 
més a Espanya

Font: Institut Nacional d’Estadística, elaboració pròpia



Evolució de la població ocupada de 45 
anys i més a Espanya

Font: Institut Nacional d’Estadística, elaboració pròpia



Total d´aturats al final de 2014: 5,610 
milions 
Quasi 2 milions amb 45 anys o més

Font: Institut
 

Nacional d’Estadística



Impacte de l’atur sobre la 
salut

Annu. Rev. Public
 

Health
 

2011. 32:431–50



Impacte de l’atur sobre la 
salut (I)


 
Salut mental:


 

Increment dels trastorns ansiós-depressius



 
Consum de substàncies addictives


 

Augment del consum d’alcohol (resultats diferents 
segons països)



 
Conductes violentes


 

Augment de les conductes violentes entre les 
persones aturades



 

Reducció entre les persones empleades per por a 
perdre la feina



Impacte de l’atur sobre la 
salut (II)


 
Malalties cardiovasculars


 
Diferències segons països


 

Suïcidi


 
Augment del risc de suïcidi


 

Mortalitat general


 
Augment del risc de mortalitat 
prematura



Nombre de suïcidis a Espanya
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Factors associats al risc de  
mala salut mental entre les 
persones aturades



Atur i mal estat de salut 
mental: Mecanismes

- Problemes econòmics
- Pèrdua de beneficis no econòmics:

- Estatus
- Estructura temporal del dia
- Motivació per viure cada dia
- Autoestima
- Activitat física i mental
- Contactes interpersonales
- Oportunitats per prendre decisions...



Atur i salut: Punts clau


 

Prestacions econòmiques d’atur


 
Dificultats econòmiques en la família


 
Paper de persona sustentadora 
económica principal de la llar


 

Empleabilitat


 
Risc de mal estat de salut augmenta 
als països amb taxes d’atur més altes



Atur i salut: aspectes específics 
dels majors de 45 anys



 
Taxes d’atur més baixes que entre els més 
joves



 
Més freqüent l’atur de llarga durada 



 
Més dificultats per trobar nova ocupació



 
Més responsabilitats familiars



 
Més dificultats econòmiques en les famílies


 

Hipoteques


 

Desnonaments


 

Préstecs als familiars, els amicsVu
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Nombre de persones aturades de 45 anys 
o més a Espanya segons durada

Font: Institut

 

Nacional d’Estadística, 2014. Elaboració

 

pròpia



Dificultats per trobar nova 
ocupació


 

Preferència per persones més joves


 

Discriminació per raó d’edat?



 

Més dificultats entre les persones amb salaris més alts 
en el passat


 

Menys implicació?


 

Més insatisfacció laboral en llocs per sota de la pròpia 
qualificació?



 

Habilitats insuficients 


 

Noves tecnologies


 

Curt futur laboral


 

Problemes psicològics derivats del llarg temps d’atur



Les hipoteques





La vulnerabilitat econòmica



La importància de la 
qualitat del treball 



Els beneficis del treball 
depenen de la seva qualitat



Qualitat de l’ocupació


 
Salari per hora



 
Perspectives


 

Estabilitat laboral


 

Perspectives d’avenç en la carrera professional



 
Qualitat intrínseca del treball


 
Control sobre el treball (autonomia i habilitats)



 
Suport social



 
Intensitat del treball



 
Entorn físic



 
Qualitat del temps de treball

Eurofound
 

2012





Atur de llarga durada: altres 
impactes sobre la qualitat de vida


 
Pèrdua d’habilitats



 
Pèrdua de contactes 



 
Reducció dels ingressos familiars


 
Dificultats per arribar a final de mes



 
Pèrdua de l’habitatge



 
Diners prestats a persones amigues i 
familiars



 
Tornada a la convivència amb els pares



 
Impacte sobre la salut de les famílies

Nichols, A., Mitchell, J., & Lindner, S. (2013). Consequences of

 

Long-Term Unemployment (pp. 1–20)



L’impacte de l’atur en la 
salut de les famílies






 

Països amb models de família tradicional: 


 
Llargues jornades de treball i exigències 
familiars associades amb estat de salut en 
ambdós sexes, tot i que aquestes associacions 
són més fortes i més consistents entre dones; 


 

Homes del Sud d’Europa: Pitjor estat de salut 
entre els que viuen amb persones grans



Desenvolupament de la 
primera infància


 

L'exposició durant la infància a 
situacions de privació i de 
desigualtats socials s'associa a 
pitjors resultats en salut a curt, mitjà i 
llarg termini. A més, com més precoç 
és l'exposició, més irreversibles i 
definitius són els efectes negatius



Propostes 
d’intervenció



Nivells d’intervenció
Acció

 
intersectorial Participació

 
social i

apoderament

• Intervencions basades en l’evidència (recerca)
• Monitorització

 

de l’efectivitat i l’equitat
• Avaluació

• Indicadors de qualitat de l’ocupació
• Indicadors de salut



Indicadors de salut per a 
l’avaluació


 
Estat de salut general


 

Malestar psicològic


 
Auto-estima


 

Optimisme


 
Auto-eficacia


 

Desesperació



Nivell individual: Teràpia cognitiu- 
conductual



 

Punt de partida: 


 

Modificacions dels pensaments negatius relacionats amb 
problemes d’adaptació ajuden a modificar les emocions i les 
conductes



 

Objectiu: 
• Substituir pensaments negatius com la sobregeneralització, la magnificació dels 

problemes, la minimització dels pensaments positius i el catastrofisme per  
pensaments més realistes i eficaços 

• Resultats: Reducció del patiment emocional i del sentiment de derrota



 

Evidència de bons resultats


 

Necessitat d’avaluar resultats en col·lectius diversos

1. Proudfoot, J., Guest, D., Carson, J., Dunn, G., & Gray, J. (1997). Effect

 

of cognitive-behavioural

 

training on 
job-finding among long-term unemployed people. Lancet, 350, 96–100
2. Harris, E., Lum, J., Rose, V., Morrow, M., Comino, E., & Harris, M. (2002). Are

 

CBT interventions effective 
with disadvantaged job-seekers who are long-term unemployed? Psychology, Health & Medicine, 7, 401–410. 



Nivell comunitari



Els programes actius 
d’ocupació


 
Ajuda en la recerca de feina mitjançant la 
previsió dels possibles obstacles i 
contratemps en la recerca de feina i el 
desenvolupament d'estratègies per millorar la 
capacitat per fer front a aquests contratemps



 
Formació en noves habilitats



 
Evidència de millora en l’estat de salut 
mental a través del contacte social, el suport 
social i la generació de sentiments de 
control i d'autoestima

Corts

 

AP. Active Labour

 

Market

 

Programmes

 

(ALMPs) and

 

health: an

 

evidence-base, 2009



A Suècia i Finlàndia no hi ha 
associació entre taxes d’atur i 
mortalitat: Lliçons apreses


 

Despesa social en programes actius 
d’ocupació de 190$ per càpita elimina 
l’impacte de l’atur sobre els suïcidis



Nivell comunitari



Programa JOBS


 

Objectiu


 

Reduir el malestar psicològic entre les persones aturades


 

Ajudar les persones aturades a trobar nova feina



 

Metodologia


 

Basat en l’evidencia científica, estructurat i sistemàtic


 

Intervenció grupal


 

Components
1. Procés actiu d’aprenentatge: Habilitats i coneixemets per 

trobar feina
2. Habilitats per afrontar les barreres
3. Suport social del grup i de les persones facilitadores
4. Poder com a referent de les persones facilitadores



2012



Programes d’inserció laboral 
específics per a persones grans



 

Aprendre a presentar les habilitats i experiències a empresaris 
potencials en una manera que no ressalti la seva edat, els 
anys d'experiència i els alts càrrecs ocupats;



 

Desenvolupar respostes d'entrevista per reduir les 
preocupacions de les empreses per contractar treballadors més 
grans, ressaltar l’aspecte positiu de buscar feina, la disposició 
de treballar per menys salari o per treballar amb un 
superior més jove;



 

Ajustar l´aspecte físic per donar bona impressió


 

Desenvolupar habilitats, incloent habilitats tecnològiques que 
les empreses esperen que l’empleat ha de tenir; i



 

Ser capaç de presentar el currículum a través d’Internet.



1. Adaptabilitat


 

Capacitat d’afrontament i de cercar oportunitats relacionades 
amb les pròpies capacitats

2. Capital social


 

Habilitats socials i xarxes socials

3. Capital humà


 
Experiència, habilitats, coneixements

4. Identitat amb el treball


 
Valors i motivació en relació amb el treball




 

La millora en l’empleabilitat amb major 
efectivitat per trobar feina que les habilitats 
operatives de cerca d’ocupació


 

Recomanació


 
Utilitzar ambdòs abordatges en reinserció 
laboral





 

Habilitats parentals


 

Suport social


 

Estrès parental


 

Conductes dels infants


 

Més impacte en persones de baix nivel d’estudis



Serveis socials


 

Accions específiques per a 
persones grans adreçades a reduir 
l’impacte de les dificultats 
econòmiques relacionades amb l’atur


 

Millorar la informació a les famílies 
sobre els recursos públics


 

Reduir l’estigma relacionat amb la 
utilització de serveis socials



Nivell macro

Polítiques públiques
Full de ruta basat en l’evidencia, 
monitorització i avaluació, incloent 
indicadors de salut



Mercat laboral


 

Prevenir l’atur de llarga durada


 

Promoure programes actius d’ocupació específics per a 
persones grans



 

Estimular les persones aturades a participar en 
programes actius d’ocupació precoçment



 

Finançar parcialment les empreses per a la contractació 
de persones en atur de llarga durada



 

Finançar parcialment a les empreses per a la formació de 
treballadors grans en atur de llarga durada



 

Als EROs promoure la reducció d’hores de treball en 
comptes dels acomiadaments



 

Prohibir la discriminació per raó d’edat en la contractació

McKenna, C. (2015). The Job Ahead: Advancing opportunity for unemployed workers 
(Vol. 35). New York, NY: National Employment Law Project. 



Mercat laboral


 

Prestacions econòmiques


 

Mantenir les prestacions econòmiques d’atur a les persones en 
atur de llarga durada



 

Ampliar les prestacions econòmiques d’atur a persones amb treball 
a temps parcial obligat



 

Vigilar i sancionar les situacions d’explotació associades a 
vulnerabilitat económica



 

Proporcionar suport a les persones aturades de llarga durada 
que cerquen feina per part de les administracions públiques


 

Impulsar programes de treball subvencionats amb la 
col.laboració de l’empresa privada i les ONGs



 

Millorar la connexió de les persones aturades i les seves 
famílies amb els serveis de suport de les administracions 
públiques

McKenna, C. (2015). The Job Ahead: Advancing opportunity for unemployed workers 
(Vol. 35). New York, NY: National Employment Law Project. 



Altres actuacions a nivel 
macro


 

Habitatge


 

Impulsar polítiques per garantir l’habitatge a les persones 
amb dificultats econòmiques



 

Valor socials i culturals


 

Sensibilitzar la societat sobre l’atur entre les persones 
grans



 

Promoure un canvi cultural en les empreses vers  les 
persones grans



 

Promoure mesures per reduir l’escletxa digital



Atenció a les TICs i les persones 
grans: Evitar l’exclusió social


 

Escletxa digital


 
Utilització d’accions 
complementàries 
per reduir les 
desigualtats



En resum


 

Dos milions de persones aturades de 45 
anys o més


 

Quasi un milió més de 2 anys aturada


 
Gran impacte sobre la salut pròpia i la 
de les famílies


 

Necessitat d’intervencions a diferents 
nivells: 


 
Evidència, seguiment, avaluació i recerca



 
Inclusió d’indicadors de salut





Posar la salut i el benestar de les 
persones i el rendiment de comptes 
com a centre de les decisions 
polítiques
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