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En una societat democràtica la ciutadania ha de poder expressar la seva opinió sobre qualsevol
tema. La nació catalana té una llarga història per mitjà de la qual ha demostrat la voluntat de
salvaguardar les seves característiques i el seu dret a decidir lliurement. Les circumstàncies del segle
XXI, la globalització, les tensions econòmiques, les migracions, etc. configuren situacions inèdites
que poden exigir també plantejaments inèdits.
L’assoliment d’un estat propi per a la nació catalana s'ha situat al bell mig del debat polític i social
en un procés que pretén l’aprofundiment dels mecanismes de democràcia directa, especialment als
municipis i que es fonamenta en l’autoorganització de la societat civil. Igualment, aquestes
consultes aporten una novetat important, com és el dret de vot per a majors de 16 anys, una de les
reivindicacions clau del CNJC per a tot tipus d’eleccions i consultes.
En la IIIa Carta de la Joventut, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya expressava la
necessitat de potenciar la participació en general, entre els i les joves, i la ciutadania per reforçar el
caràcter democràtic de la nostra societat, així mateix, al llarg dels més de trenta anys d’existència,
ha manifestat reiteradament la voluntat de potenciar la participació juvenil en qualssevol eleccions i
referèndums com a eina d’emancipació.
Per tot això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya manifesta:
•

El seu suport cap a qualsevol exercici que promogui la consulta de l’opinió de la ciutadania
des de la pròpia societat civil.

•

La voluntat de treballar de manera transversal en tots els àmbits juvenils, més enllà dels
legítims interessos i diferències individuals, per tal d’animar a la participació els i les joves
en les properes consultes que han de tenir lloc el 25 d’abril i 20 de juny.

•

Que fomentarà la participació juvenil com si es tractés d’una campanya electoral o d’un
referèndum.
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