Sergi Contreras Mota
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Plaça Cardona, 1-2
08006 Barcelona

Barcelona, 8 d’agost de 2013
Excma. Sra. Soraya Sáenz de Santamaría Antón
Vicepresidenta del Govern i Ministra de la Presidència
Excma. Sra. Ana Mato Adrover
Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Estimades Sres.:
Des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya us escrivim per a comunicar-vos el
nostre rebuig per la inclusió del Consejo de la Juventud de España (CJE) en la llista
d’organismes a suprimir elaborada per la Comissió per a la Reforma de les Administracions
Públiques (CORA) del Govern d’Espanya.
El CJE és una plataforma plural i democràtica, únic organisme estatal de coordinació,
interlocució, formació i cooperació de les més de 80 organitzacions i associacions de molt
diferent caràcter i ideologia que el composen. A més, juga un paper clau en la representació
de les persones joves a Europa i al món, estant al front de la lluita pels drets de la joventut i
de la igualtat, que ha creat i manté un important vincle amb la joventut europea i d’Amèrica
llatina, contribuint així a que milers de joves siguin, actualment, ciutadans actius.
La importància d’aquestes estructures és una constant en les resolucions de diferents
institucions internacionals. Per posar un exemple, el Llibre Blanc de la Joventut de la Unió
Europea insta als Estats membres a fomentar la participació de les persones joves en la vida
pública mitjançant la introducció generalitzada dels consells de joventut, independents dels
poders públics, en els nivells regional i estatal. Així mateix reclama a les autoritats a
consultar-los davant qualsevol decisió que pugui tenir conseqüències importants per a les
persones joves.
El resultat associat a que el Govern d’Espanya desarticuli el CJE serà la impossibilitat de que
els i les joves puguin organitzar-se en una plataforma independent a les forces polítiques del
Govern, suposant això un greu perjudici en la protecció de la joventut davant la pèrdua del
seu interlocutor vàlid en la defensa dels seus interessos.
Tenint en compte la dura situació social, econòmica i laboral que les persones joves
espanyoles estan vivint (amb una de les taxes de desocupació juvenil més altes d’Europa i
incrementant-se les dificultats d’accés als serveis públics bàsics com l’educació o la salut) ara
és més necessari que mai promoure tots els canals de diàleg possibles amb la societat civil.
Privar als joves i a les joves de l’Estat del rol legitimat per el CJE després de dècades de
feina, implicarà un gran retrocés d’Espanya en els drets juvenils a nivell europeu.

Agraïm el temps invertit en la nostra sol·licitud i que faci arribar al/als organismes
competents de l’Estat espanyol la nostra preocupació. Considerem el Consejo de la Juventud
de España com un model de participació democràtica i de convivència, motiu pel qual
mostrem el nostre compromís i suport a aquesta plataforma, així com defensem la seva
continuïtat i posem de manifest la importància d’aquest per a la joventut d’Espanya.
Atentament,

Sergi Contreras Mota
President
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

