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El CNJC dóna ple suport als moviments populars en defensa de les llibertats
al mediterrani.
Durant les últimes setmanes, hem vist la caiguda dels dictadors de Tunísia i Egipte, les
revoltes que persisteixen a Líbia i la revolta incipient al Marroc, entre d’altres, base de
moviments populars protagonitzats per la joventut i per la gent treballadora. La revolta
s'ha estès al voltant del món àrab, i hem vist com tota una generació, frustrada per la
manca d'oportunitats i corrupció, ha sortit al carrer a reclamar el reconeixement dels
seus drets.
Els governs d'Europa han reaccionat tard i sense entusiasme, excessivament implicats
en un sistema que es conformava amb interlocutors autoritaris a la franja sud de la
Mediterrània.
Barcelona i per extensió Catalunya és la seu permanent de la Unió per la Mediterrània.
Un espai polític compartit que requereix dels mateixos valors polítics. Els
esdeveniments recents fan encara més clara la necessitat d'una base democràtica de la
Unió. La Mediterrània no pot ser exclusivament un marc de transaccions econòmiques,
i cal que els diferents Estats Europeus i la Unió Europea donin suport real als
moviments populars que lluiten per fer caure règims dictatorials i per la consecució de
la democràcia. També cal garantir la generació de riquesa real del poble perquè hi hagi
feina i benestar social en els nous països democràtics i, per tant, no es torni a caure en
els règims dictatorials.
Des de Catalunya, lluitarem perquè les institucions euromediterrànies basades en
Barcelona es comprometin clarament amb la democràcia. És el moment històric per
col·laborar amb la gent jove de tot el mediterrani per impulsar societats més lliures i
democràtiques, deixant de banda als vells cacics i dictadors.
Fem doncs una crida a la democràcia a la Mediterrània. L’associacionisme pot ajudar a
construir societats civils lliures, i ara més que mai toca organitzar-nos. En
conseqüència, com a CNJC ens comprometem a continuar treballant per liderar la
creació d’un consell de la joventut de l'euromediterrània.
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