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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS:

2. METODOLOGIA:

La incertesa i el debat sobre el futur encaix de l’Estat del benestar, tal com l’hem conegut fins
ara, en les noves estructures sociodemogràfiques a les quals ens encaminem des de fa uns anys
està a l’ordre del dia.

A. Recerca
de
bibliografia sociològica i
demogràfica i redacció del treball.
B. Selecció d’indicadors de fecunditat i
d’ocupació a les Nacions Unides i Eurostat
pertinents.
C. Elaboració d’una taxa de dependència
infantil (Població 0-14 anys/ Població 3059anys).

L’objectiu d’aquest treball és apuntar algunes de les possibles vies per entendre millor la relació
entre les tendències demogràfiques, els canvis econòmics, socials i culturals i la configuració dels
Estats del benestar, a partir de l’exemple que ens proporcionen Suècia, Itàlia i Espanya en el cas
de les polítiques familiars, fonamentals en aquesta qüestió.

3. TENDÈNCIES I PROJECCIONS DEMOGRÀFIQUES:
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4. PRINCIPALS FACTORS EXPLICATIUS:
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FIGURA 2: Ocupació Femenina i Taxa de Dependència Infantil (1950-2050)
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FACTOR 3:
Les polítiques familiars són fonamentals no només per facilitar la
conciliació entre la vida laboral i la familiar sinó també per reduir
el risc de pobresa de les famílies. Tanmateix, varien molt segons
el model familiar i el règim de benestar. [FIGURA 3]
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FACTOR 2:
L’augment de l’ocupació femenina és rellevant, però si observem
el cas suec podem veure que la taxa d’ocupació femenina és molt
més elevada que als dos Estats mediterranis i, en canvi, la taxa
de dependència no ha baixat tant, més aviat ha tendit a
estabilitzar-se. De fet, al llarg del període de 1950 a 2050 hauria
tingut menys de 0’2 punts de variació; per contra, per Espanya i
Itàlia, només pel període 1975-2005 la variació és més del doble,
al voltant de 0’45 punts. [FIGURA 2]
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FACTOR 1:
El control sobre la sexualitat i la reproducció, fruit dels avenços
tecnològics, propicien que les dones puguin decidir en quin
moment volen formar una família i tenir fills, condicionant la
fecunditat.
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FIGURA 1: Taxa de Fecunditat i Edat Mitjana a la Maternitat (1950-2050)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de United Nations (2014) i Eurostat (2014)
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FIGURA 3: Polítiques familiars actuals segons model familiar i règim de benestar

5. CONCLUSIONS:

6. REFERÈNCIES:

1. Suècia destina el doble en polítiques familiars que Espanya i Itàlia i les tendències i
projeccions de fecunditat mostren més estabilitat que per aquests dos Estats. Per tant, podria
semblar que s’hi estableix una relació que en investigacions futures s’hauria d’aprofundir més.
L’evolució d’aquestes polítiques, les seves arrels històriques o més dades demogràfiques podrien
ser línies de recerca pertinents.
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2. Les polítiques
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familiars han de ser una aposta de futur no en un sentit pronatalista, sinó
centre del debat de les desigualtats socials: no només de classe, també de
Convertir-les en aposta de futur podria suposar, doncs, avançar cap a una
benestar i més justa.
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