17 de setembre de 2014

MANIFEST DE SUPORT A LA CONSULTA DEL 9N
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), organisme que aplega més de 90 entitats
juvenils i associatives i principal interlocutor amb l’administració en matèria de polítiques de
joventut, s’ha destacat des dels seus inicis, però especialment en els darrers temps, per
posicionaments de participació i qualitat democràtica, demostrant que les persones joves estem
implicades i treballem fermament per a la transformació social cap a una societat més justa i
democràtica. Creiem decididament que, si es vol avançar cap a una democràcia participativa real,
cal que aquesta garanteixi una sobirania popular real, la qual inclogui el reconeixement del dret a
decidir dels pobles.
Fruit d’aquests posicionaments aprovats en els darrers anys, el CNJC es manifesta a favor de la
celebració de la Consulta del 9N pels següents motius:
 Afirmem que el poble de Catalunya té caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà i
donem suport a la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya,
aprovada pel Parlament de Catalunya.
 Donem suport a la celebració de la consulta del 9 de novembre entenent que aquesta
és la millor manera de conèixer l’opinió de la ciutadania al voltant del futur polític de
Catalunya, i exigim que el Govern de la Generalitat faci tot el que estigui a les seves mans
perquè el 9 de novembre es consulti la població catalana en relació al futur polític del país.
 Cal un augment de la qualitat democràtica a Catalunya, per això demanem l’extensió de
consultes o referèndums a qüestions transcendentals que afectin la vida diària de les
persones. Entenem que el vot cada 4 anys és insuficient per sentir-nos partícips de les
decisions que prenen els i les nostres representants, així com per afavorir el rendiment de
comptes.
 Celebrem que en aquesta consulta puguin votar les persones majors de 16 anys, tot i
així, reivindiquem que aquest fet es faci extensiu a la resta de conteses electorals. La rebaixa
de l'edat de vot als 16 anys és un mecanisme per a millorar la participació de les persones
joves en els comicis i consultes, millorar l’educació en hàbits democràtics i cívics, així com
també contribuir a situar les problemàtiques juvenils a l'agenda política.
 Apostem perquè les persones migrades tinguin garantits els mateixos drets de vot,
independentment de la seva condició de comunitàries o extracomunitàries, i demanem un
millor encaix d’aquesta qüestió en un futur.
Els i les joves ens sentim allunyats de les decisions que pren una democràcia representativa cada
vegada més esberlada. Aquesta consulta és un motiu d’esperança per sentir que és la ciutadania
qui pren una de les decisions més importants que ha tingut el país a les seves mans, el seu futur
polític i, a més a més, per tornar-nos a sentir connectats a la política en general.
9N, HI TENIM DRET!
#hitenimdret
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