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Fem un pas endavant!
Des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la coordinadora
que aplega

90 entitats juvenils del país, us volem fer arribar accions

governamentals que creiem imprescindibles per garantir els Drets del
jovent.
Com a partit polític electe en els comicis del passat 27 de setembre,
esperem que us puguin ser d’utilitat i que tingueu en compte la veu del
jovent organitzat en la vostra acció parlamentària.
Més enllà de les propostes motivades per la situació actual del jovent
organitzat no podem obviar que algunes de les demandes que us
presentem són històriques, ja que mai han tirat endavant tot i els anys
que portem reivindicant-les. D’aquesta manera, un cop més demanem
que l’actual Direcció General de Joventut torni a ser una Secretaria,
reforçant així l’aposta per les polítiques de joventut dins del Govern. I
per altra banda també us plantegem la necessitat, en períodes
electorals, de posar les polítiques de joventut a l’agenda, i en aquest
sentit us demanem la vostra col·laboració per fer-ho possible.
Els i les joves som present i futur d’aquest país i per aquest motiu des
del CNJC vam realitzar una campanya per fomentar la participació i fer
conèixer les demandes del

jovent organitzat en el marc de les

eleccions. Com diu el lema de la nostra campanya, fem un pas en
endavant a l’hora de decidir en quin país volem viure i proposar
mesures per fer-lo millor i més just.
Podreu

trobar

més

unpasendavant.cat

informació

a

la

web

de

la

campanya:

Dret de vot als 16 anys

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 contribuir a situar les
problemàtiques juvenils a l’agenda política. Per això volem que
s’introdueixi el dret a vot als 16 anys, plantejant primer aquesta mesura
a les eleccions municipals i consultes i que el govern i el Parlament de
Catalunya impulsi el debat i la legislació en aquest sentit.

Més participació
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.
Volem que transparència no sigui una paraula vaga. Cal garantir eines
per evitar la corrupció, augmentant els recursos i les competències de
l’Oficina Antifrau i del Síndic de Greuges. És imprescindible promoure
praxis polítiques ètiques i eficients com les que recollim en el
posicionament: “Propostes de bones pràctiques en política”i

La democràcia no discrimina!
Volem un país on la igualtat de drets i la no discriminació per motiu de
gènere, identitat sexual, país d’origen, ètnia o religió siguin una realitat.
Són necessàries polítiques garantistes, sancionadores, però sobretot
polítiques de prevenció i educació que permetin una transformació social
que ho facin realitat.
Apostem perquè les persones migrades tinguin garantits els mateixos
drets polítics, inclòs el sufragi, independentment de la seva condició de
comunitàries o extracomunitàries. Cal una llei Electoral Catalana que
empari aquest dretii i on s’estableixi un període no superior a dos anys
per tal que les persones que tinguin permís de residència puguin votar
i/o presentar-se a les eleccions municipals i del Parlament de Catalunya.
Cal garantir que el vot sigui accessible per totes aquelles persones amb
diversitat funcional així com l’anonimat i el lliure accés a la informació.
Creiem necessari que en aquelles casos en que es vulguin modificar els
sistemes vigents es faci amb valoracions rigoroses, tenint en compte els
perjudicis d’exclusió tecnològica i on es tingui en compte la veu de les
entitats.

Ni una passa enrere contra la discriminació de
gènere i d’identitat sexual!
Cal eradicar la violència masclista, en les seves diferents manifestacions
i àmbits, seguint aplicant mesures tant en l’àmbit penal com en el de la
prevenció i atacant des d’una perspectiva feminista l’arrel del conflicte:
les desigualtats de gènereiii.
Així mateix, s’ha de treballar pel reconeixent social de les tasques de
cura i un repartiment equitatiu de les mateixes. Cal garantir la
conciliació laboral, familiar, educativa i participativa tant per a homes
com per a dones, des d’una perspectiva àmplia, impulsant propostes
com les que es fan en el marc de la reforma horària.
És imprescindible garantir el dret a decidir sobre al propi cosiv, fent
efectiu l’accés a l’avortament lliure i gratuït per totes les dones.
Cal emprendre mesures efectives per lluitar contra LGTB+fòbiav, tan de
caràcter punitiu com per garantir l’estabilitat pressupostaria per aquells
programes i entitats que fan accions per la transformació social en
aquest sentit.

Polítiques de Joventut: una aposta transversal

Cal potenciar que les Polítiques de Joventut segueixin sent transversals,
integrals i interdepartamentalsvi, ja que són un factor indispensable pel
desenvolupament de les persones joves. La millor garantia per
aconseguir-ho és amb una Secretaria de Joventut que estructuralment
depengui del departament de Presidència.
Els i les joves volem un estat del benestar fort, amb unes polítiques
públiques

en les quals les nostres necessitats es tinguin en compte.

Amb un sistema de salut públicvii, que garanteixi una atenció de qualitat
pels i les joves, basat en la salut integral, la prevenció i l’atenció
primària per promoure també hàbits de vida saludables.
D’altra banda, és necessari un sistema de transport públic, que
garanteixi

la

mobilitat

sostenible

per

tot

el

territori

l’emancipació amb preus accessibles i tarifes adaptades.

i

faciliti

L’associacionisme juvenil present i futur
El jovent organitzat és un espai de cohesió social, de vitalitat democràtica i
de garantia de drets. Cal, doncs, potenciar l’associacionisme juvenil amb
polítiques públiques de foment de la participació basada en l’apoderament,
l’autogestió, el pensament crític i la transformació social.
L'associacionisme juvenil ha de tenir un millor accés als espais necessaris
per realitzar la seva activitat, tant d'equipaments com d'espais públics. En
aquest sentit, cal per garantir una gestió inclusiva i ciutadana de l'espai
públic i promoure fórmules d’autogestió de base de locals i equipaments.
Cal millorar el finançament de l'associacionisme juvenil, apostant per
l'estabilitat, la plurianualitat i adequat a l'activitat estable de les entitats.
Així mateix, cal centrar-se en el foment de la participació i simplificar
processos administratius.
Demanem fomentar la vertebració territorial del jovent organitzat,
reconeixent els Consells Locals de Joventut i altres xarxes d'entitats com a
agents vàlids de consulta i d’interlocució i impulsar-hi polítiques de suport.
Així mateix, calen polítiques transversals de foment de la participació i
l’associacionisme d’acord amb les demandes de la Xarxa d’Associacionisme
de Catalunya, realitzades en aquest documentviii.
Podeu trobar més informació al respecte al web de la campanya Té
Sentitix.

L’educació, un factor clau!
Volem una educació de qualitat, en català, pública i coeducativa. Cal que es
garanteixi l’accés

a l’ensenyament superior amb la reducció

de

taxes

per

progressivament tendir a la gratuïtat i l’augment de beques.
És essencial doncs, dotar de més recursos i reconeixement l’ensenyament públic
perquè pugui ser una eina de transformació social real.
Cal concretar el model català de Formació Professional dual amb els agents socials,
tenint molt present el parer de les organitzacions estudiantils i l’associacionisme
juvenil en general, tal com detallàvem en aquesta resolució.
Demanem desenvolupar un projecte real d'educació per la participació als centres
educatius, més enllà de l'actual servei comunitari, insuficient i inadequat per a
aquest objectiu així com el reconeixement de l’educació no formal i el seu poder
democratitzador i inclusiu.
Cal repensar la proposta de Servei Comunitari vigent i, en el seu lloc, impulsar un
projecte de foment de la participació i l’associacionisme als centres escolars.
L'associacionisme educatiuxxi, tota aquella realitat d’educació en el lleure de base
associativa i voluntària com

l’escoltisme, l’esplai i altres moviments infantils i

juvenils, necessita una política pública pròpia i un marc normatiu que doni suport a
la seva activitat i posi en valor la seva tasca educativa. Cal garantir el
desenvolupament de les activitats que li són pròpies, l'accés al medi natural, un
finançament interdepartamental estable i de caràcter associatiu, facilitar espais
adequats, una major visibilitat i un reconeixement sòlid de les seves escoles de
formació.

Ni atur, ni precarietat: mercat de treball amb
garanties
La precarietat i l’emigració per motius econòmics són lamentablement
dues constants en la vida laboral dels i les joves. Calen polítiques que
garanteixin els nostres drets laborals, lluitin contra la precarietat i
permetin la creació i repartiment d’una ocupació de qualitat.
Entre d’altre mesures, és imprescindible desenvolupar un Marc Català
de les Pràctiques vinculant tal com detallem al document de “Bases per
un Marc Català de Qualitat de les Pràctiques”xii.
Igualment, exigim la correcta aplicació de la Garantia Juvenilxiii,
abastint-la dels recursos pressupostaris que permeti una orientació
personalitzada en la trajectòria laboral i formativa dels i les joves fins
als 29 anys.
En aquest sentit, creiem que cal potenciar l’economia social i solidària
com a font de treball i creixement social.

Dret a un habitatge digne

L’accés a l’habitatge és un altre puntal bàsic per l’emancipació juvenil i
un dret universal que cal defensar diàriament amb polítiques clares i
decidides. En primer lloc demanem aplicar immediatament la Llei de
mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa
energètica.
A la vegada, cal lluitar contra el gran parc d’habitatge buit i fomentar
noves formes d’accés i tinença a l’habitatge diferents de la compra i el
lloguer, per evitar l’especulació i el lucre amb l’habitatge. Per això
demanem difusió i assessorament adequats, cedir sòl i habitatge públic
en règim de cessió d’ús o altres models alternatius, establir ajudes a la
rehabilitació d’habitatges en règim de cessió d’ús i avalar cooperatives
sense ànim de lucre que sol·licitin crèdit per rehabilitació o millora.
L’Estudi del CNJC sobre formes alternatives de gestió i tinença a
l’habitatgexiv i la Resolució sobre el dret a l’habitatge aprovada a la
XXXV AGO del CNJCxv, contenen propostes en aquest sentit.

Cooperació

Internacional:

teixint

llaços

a

la

Mediterrània

És necessari que el Govern de Catalunya promulgui una política pública
de cooperació al desenvolupament transformadora i en consens amb la
voluntat de la societat civil catalana i dels actors que hi participen, tal
com expliquem en aquesta resolucióxvi. De la mateixa manera que cal
establir polítiques de relacions internacionals coherents amb els principis
de defensa dels Drets Humans i dels poblesxvii. Convertint en una
realitat, les relacions comercials i de seguretat que evitin la complicitat
amb la vulneració de drets humans, evitant, entre altres, els acords
amb empreses i institucions vinculades amb l’ocupació de territoris
palestins.
De la mateixa manera, reivindiquem el reconeixement del moviment
associatiu juvenil com a actor d’educació per la justícia global i
sol·licitem convocatòries de subvencions més accessibles i adaptades a
la realitat associativa.
Cal fomentar que s’inclogui de manera transversal l’educació global en
les polítiques públiques i la perspectiva educativa del país.
En darrer lloc, reivindiquem l’àrea Euro-Mediterrània com espai per
treballar el progressiu enfortiment de la participació democràtica i la
promoció dels Drets Humans, valors de pau i solidaritat mitjançant el
treball juvenil.
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