Ja som l’Estat amb més mortalitat juvenil d’Europa!

Sort que “España va bien” !!!
Jordi Cervós, neuròleg i Rector de la Universitat Internacional de Catalunya, ho denunciava a el
Periódico el 10 de desembre de 2000 (veure article), però l’associació Èdip Rei ja havia donat la veu
d’alarma sobre el fenomen de l’augment de la mortalitat dels joves a meitats dels 90, lligat a la
inseguretat de l’habitatge (al tàndem habitatge i treball inestables, amb lloguer car i sou barat).
Susana P. Ezquerro ja va publicar un article sobre la denúncia d’Èdip Rei a la revista dels “sense
sostre” “La Farola” de maig de 1995 (generalment, aquestes coses no les publiquen els diaris normals).
Aquests fenòmens són generals a les societats “desenvolupades” i estan lligats a la violació
generalitzada dels drets fonamentals, com són els de l’habitatge, el treball, l’educació, la informació,
la llibertat d’expressió, a la tutela efectiva dels tribunals, etc.. Aquest és l’article del neuròleg:
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La càbala JORDI Cervós, neuropsiquiatria
el Periódico, 10 de desembre de 2000

COM MOREN ELS JOVES
Espanya té la taxa de mortalitat juvenil més elevada d'Europa.
Les principals causes són la sida, les drogues, el trànsit i els suïcidis
Per més que ho intentem
oblidar, un problema important
de la nostra societat és el desequilibri demogràfic. Neixen
poques criatures i l'esperança de
vida s'allarga. Aquesta situació
s'agreuja per l'augment de la
mortalitat en l'edat juvenil. Encara
que l'adolescència és una edat
relativament sana, el grup d'edat
comprès entre els 15 i 25 anys
és l'únic en què la taxa de
mortalitat no ha disminuït de forma
significativa des de l'any 1960.
De què moren els joves? De
forma esquemàtica s'han de
distingir tres grans causes:
els
accidents
de
trànsit,
l'addicció a substàncies psicoactives i la sida. A aquestes les
seguiria en freqüència i importància el suïcidi. Entre els joves de
15 a 24 anys, un 71% de morts
són violentes, degudes a accidents i suïcidis. I 3,7 vegades
més entre els nois que entre les
noies.
En diversos països europeus, el
suïcidi causa tantes víctimes o
més que els accidents de
circulació o la sida.
França té avui el trist privilegi de
ser un dels països en què la
mortalitat per suïcidi és la més
alta, però Espanya presenta la
taxa de mortalitat juvenil més
elevada d'Europa. Aquest fet és
explicable, en part, perquè és el
país europeu amb més prevalença
i incidència de la sida i,
probablement,
un
dels
que

presenten una taxa més alta de
consum
de
substàncies
psicoactives, en especial drogues
per via parenteral, que se solen
administrar en males condicions
higièniques.
Entre el 1990 i el 1995, el
nombre de suïcidis en joves d'11 a
24 anys es va multiplicar per
dos, i va passar a ser de 6.000 a
12.000.
Encara
que
més
infreqüent, no s'ha d'oblidar per la
seva excepcional importància
social
i
familiar
el
grup
d'adolescents d'entre 11 i 14 anys,
en què durant el període citat es
va multiplicar el nombre de
suïcidis per quatre.
Les taxes de suïcidi entre els
adolescents s'han triplicat durant
les últimes dècades, i s'han
mantingut relativament estables
en la resta de la població. Es
comprèn, d'aquesta manera, que
el suïcidi ha passat a ser la tercera
causa
de
mort
durant
l'adolescència.
En el 40% dels casos hi ha
intents previs de suïcidi. La meitat
d'aquests casos ho han intentat en
tres ocasions i una quarta part ha
fet més de tres intents. El 7% dels
alumnes d'11 a 19 anys han
comès una temptativa de suïcidi, i
d'aquests, l'1,3% ha reincidit. En
les temptatives de suïcidi hi ha un
clar predomini femení.
Per què se suïciden persones
joves que tenen tota una vida al
davant?

L'afecció subjacent que s'ha trobat
més sovint és l'anorèxia nerviosa.
Els casos restants presenten,
majoritàriament,
trastorns
depressius. Pel que fa al fracàs
escolar, en poques ocasions es
confirma com a motiu directe. El
mètode utilitzat per al suïcidi en el
93% dels casos és la ingestió de
tòxics.
Poc més de cent anys després
de la publicació d'El suïcidi, de
Durkheim, el 1887, continua sent
evident que, com va escriure el
sociòleg, tot el que integra la
persona en el grup, en la
comunitat, protegeix contra el
suïcidi, i tot el que desatén els
llaços entre l'individu i els
altres, fa augmentar el risc de
suïcidi.
S'han d'adoptar mesures urgents
tant per conscienciar les famílies
de la seva responsabilitat amb els
adolescents com per millorar
l'acollida dels adolescents amb
problemes. A més a més, en el
cas dels adolescents i joves,
l'espectacle
dels
suïcidis
d'estrelles o personatges famosos
és nociu, ja que poden fascinar els
joves més vulnerables. En aquest
sentit, els mitjans de comunicació
tenen una funció a complir:
informar
correctament,
sense
idees falses ni mitificacions.
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