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XXIX AGO de CNJC – Berga, 24 i 25 de març de 2007
Massa sovint l’enfocament del fenomen de la immigració esdevé circumstancial i sol estar
massa allunyat de la realitat que aquesta qüestió es mereix. Si els i les joves ja tendim a ser
criminalitzats, el jove migrat encara ho està molt més pel simple fet de ser-ho. Massa sovint
frivolitzem amb aquest concepte sense ser conscients que al darrera d’aquesta etiqueta hi ha
un persona real, amb dret a decidir sobre la seva vida i la societat de la qual forma part i amb
capacitat per fer-ho.
A la nostra societat li fa falta un exercici d’empatia vers els joves immigrants que marxen dels
seus països d’origen en molts casos per qüestions de supervivència, d’ètica personal o de
justícia moral i que ho fan desemparades de qualsevol protecció humanitària. Aquesta és una
clara mostra de la falta de compromís entre els governs del Sud i els del Nord perquè no
plantegen unes polítiques que ajudin el desenvolupament dels països desfavorits.
La societat d’acollida ha de ser molt més corresponsable de la situació i ha de tenir en compte
la dignitat i els drets d’aquests joves per poder-los oferir quelcom més que una situació precària
en el terreny econòmic i social. Hem de treballar perquè la integració es produeixi de manera
espontània i per evitar una situació de precarietat que empeny a aquest col·lectiu a conviure
amb situacions de risc que poden portar-los fàcilment a situacions encara més crítiques.
El moviment associatiu juvenil català sempre hem estat reconeguts per fomentar la participació
democràtica, l’educació per la pau, la resolució de conflictes i per treballar molt en favor de la
cohesió social del país. Aquests aspectes ens han convertit en un agent sensible, crític,
empàtic i constructiu davant del fenomen de la immigració. Malgrat això, no podem oblidar el
relatiu poc compromís de gran part de la joventut de Catalunya en donar recolzament a les
persones migrades, especialment quan serien necessàries accions de rigor enfrontades a les
línies administratives, polítiques i/o jurídiques actuals. Des d’aquesta realitat i davant de
l’augment dels fluxos migratoris, de la dimensió global que està agafant el fenomen i de la
distancia que hi ha entre la teoria i la pràctica, demanem una reflexió i una major implicació de
tota la societat civil tot entomant el lideratge en la resolució d’aquests reptes. Uns reptes que
passen sense cap mena de dubte per resoldre el concepte de ciutadania i aconseguir el dret de
vot de les persones migrades.
Si bé a la III Carta de la joventut catalana ja demanàvem el principi de la plena ciutadania i
proposàvem, d’una banda, poder garantir el dret de sufragi actiu i passiu de les persones
d’origen estranger a les eleccions municipals i a les del Parlament de Catalunya i, de l’altra,
fèiem un prec a les administracions i institucions públiques en la seva responsabilitat a facilitar
estructures i eines perquè les persones migrades es poguessin inserir de forma satisfactòria en
la societat catalana, ara ens seguim reafirmant en aquestes mesures tot i que creiem que són
de difícil aplicació si no es resol primer el sistema actual d’acollida dels nouvinguts.
Per tot això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya reunit a Berga el 24 i el 25 de
març de 2007 en la seva XXIX Assemblea, manifesta que és necessari:
1.

Treballar per la transformació estructural dels marcs que restringeixen la integració
als i les persones migrades a través de les accions, activitats concretes, que es portin
a terme en matèria d’immigració.

2.

Demanar a les administracions una major implicació en la reforma de les lleis i
l’aplicació de polítiques publiques que facilitin els processos d’acollida i integració de
les persones migrades.

3.

Demanar a les administracions una reforma de les lleis per tal que el concepte de
ciutadania estigui vinculat a la residència i d’aquesta manera sigui possible que les
persones migrades empadronades a Catalunya puguin votar i puguin presentar-se a
les eleccions municipals i a les del Parlament de Catalunya. També cal aplicar
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mesures per tal d’agilitzar la tramitació burocràtica de les sol·licituds de ciutadania,
residència, treball i estudis.
4.

Reclamar a les administracions que estableixin mesures per posar fi a l’explotació
laboral i sexual que majoritàriament afecten als joves i les joves migrades.

5.

Demanar que s’apliqui el principi de transversalitat en matèria d’immigració a totes les
polítiques de joventut i a totes les polítiques publiques, per tal que tinguin present de
manera especial aquest col·lectiu. També fer un prec perquè aquestes polítiques no
siguin únicament assitencialistes i puntuals sinó que esdevinguin eines que facin
possible l’auto-desenvolupament dels nouvinguts tant en el terreny econòmic i social,
com en el cultural.

6.

Promoure entre la societat civil la necessitat de liderar aquest repte i la necessitat
d’entomar aquest fenomen sense defugir-ne. Fomentar la sensibilització i el deure de
corresponsabilitat a la nostra societat.

7.

Reclamar que les administracions donin un major reconeixement i suport al paper de
l’associacionisme educatiu com a actor important en la integració dels i les joves
migrades i que fomentin experiències que serveixin d’espais de trobada entre entitats
juvenils catalanes i els col·lectius de persones migrades.

8.

Demanar un major actitud de respecte per la identitat cultural de tots els pobles. Cal
fomentar la interculturalitat com a eina que aprofundeix en els coneixements de
diferents cultures. La integració s’ha de fer respectant la identitat cultural de les
persones migrades, sempre que estiguin dins del marc legal dels drets humans, i
també promovent la cultura catalana com a espai de convivència i de riquesa mútua.

9.

Promoure dinàmiques positives en el terreny educatiu, social i empresarial que ajudin
a trencar la barrera de l’accessibilitat als joves nouvinguts.

10.

Demanar que el CNJC doni suport al manifest “Pel dret al vot de les persones
immigrades i per la ciutadania” que s’emmarca dins de la campanya 1=1 de SOSRacisme.

11.

Instar a les entitats juvenils catalanes a donar suport al mateix manifest, a participar
en les mobilitzacions en favor del drets de les persones migrades, a posicionar-se
clarament contra la xenofòbia i el racisme i a treballar per oferir propostes positives
que puguin ajudar a resoldre aquesta injustícia.
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