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Davant les desigualtats i injustícies existents a nivell mundial, provocades pel vigent
model econòmic i social, tant a nivell local com global, el CNJC creu fonamental el
paper de la societat civil organitzada en la proposta d’alternatives per a un nou ordre
mundial més just, més democràtic i més equitatiu.
Així com, d’una banda, destaquem la importància de l’acord pres per l’Assemblea
General de l’Organització de les Nacions Unides de destinar el 0,7% del total del
Producte Interior Brut a Ajuda Oficial al Desenvolupament i de l’elaboració i signatura
dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni per al 2015; d’altra banda creiem que
de res serveixen aquests acords i objectius si després no es veuen traduïts en
compromisos reals en forma d’acció.
Cal fer un treball molt important en aspectes de base per tal de reduir l’abismal
diferència entre països i col·lectius enriquits i empobrits i per tal de no afavorir les
injustícies socials. En aquest sentit, cal treballar per aconseguir un món:


Democràtic, amb sistemes més participatius i deliberatius per tal que el
conjunt de la societat s’impliqui en la presa de decisions que l’afecten
directament o indirecta.



Sostenible a nivell ambiental, en el qual les males pràctiques i els delictes
ambientals siguin penalitzats.



Amb una economia més social, equitativa i sostenible, revisant el sistema
econòmic que ens regeix i el nostre estil de vida.



Amb un sistema financer no basat en l’especulació, que afavoreixi les
finances ètiques, amb taxes sobre les transaccions financeres i sense paradisos
fiscals.



Que aprofiti el fet de viure en la societat de la informació i la comunicació per
establir un concepte de coneixement compartit, d’accés universal, i de
comunicació democràtica i no manipulativa.



Pacífic, cal combatre les causes estructurals de la guerra i la violència, cal
educar per combatre la violència cultural tot promovent una cultura de noviolència i de resistència civil.



Amb un nou sistema de governança mundial que permeti una globalitat
més democràtica i més justa a nivell econòmic, social i mediambiental.

Per tal d’assolir-lo, cal fer un procés de transició cap a la construcció d’aquest nou
ordre mundial. Per això, des del CNJC:


Volem posar èmfasi en la cooperació, la defensa dels drets humans i la
construcció de la pau com a eines pel correcte desenvolupament de persones i
pobles.
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Apostem per un tipus de cooperació transformadora i que és conseqüent amb
el propi terme, de col·laboració i treball conjunt, d’igual a igual, entre totes les
parts implicades en el procés, vetllant perquè aquesta cooperació no sigui
assistencialista i pal·liï els problemes únicament de forma efímera i a curt
termini. Sinó que permeti donar respostes a llarg termini, aprofundint en l’arrel
del problema, i donant suport des de Catalunya perquè sigui la pròpia societat
dels països empobrits la protagonista del seu desenvolupament.



Treballem per la protecció dels Drets Humans i fomentem una cultura de pau
com a condicions necessàries pel desenvolupament humà, social i mundial.



Interlocutarem amb les administracions catalanes competents, especialment en
aquelles on el CNJC ja hi tingui representació (Consell Català de Cooperació al
Desenvolupament i Consell Català de Foment de la Pau), per tal que la joventut
participi en el procés de disseny i promoció de la cooperació, la defensa dels
drets humans i el foment de la pau.



Fomentarem i donarem suport al treball en matèria de cooperació, drets
humans i pau entre les entitats juvenils de Catalunya, a través de formació i del
premi de l’1% del pressupost del CNJC destinat a projectes de cooperació.



Facilitarem espais de col·laboració entre entitats juvenils afins que vulguin dur a
terme projectes de cooperació, especialment en el marc de la Mediterrània.



Donarem continuïtat al compromís especial amb els territoris del Sàhara
Occidental i de Colòmbia, mantenint la col·laboració amb la UJSARIO i incloent
entitats especialitzades en el si del CNJC, també continuarem amb la
participació a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.



Formarem part d’espais de participació de moviments socials, tant a nivell
general, com el Fòrum Social Mundial o el Fòrum Social Català, com a nivell
juvenil, com el Festival Mundial de la Joventut, etc.
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