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RESOLUCIÓ SOBRE DIVERSITAT I NOVA CIUTADANIA
AL MOVIMENT ASSOCIATIU JUVENIL
XXXII AGO - Lleida, 13 i 14 de març de 2010
Segons dades del padró municipal d’habitants 1, l’any 2008 a Catalunya hi ha 1.373.899 joves, dels
quals 346.128 són de nacionalitat estrangera, xifra que equival al 25% del total de joves. Amb
només 8 anys, el pes de la població jove de nacionalitat estrangera s’ha multiplicat gairebé per 8,
passant de representar una proporció del 3,3% de joves l’any 2000 a una proporció del 25%
l’any 2008.
La nostra societat, per tant, està en continu canvi i l’associacionisme no és una excepció. Cada
vegada hi ha més joves migrats o amb orígens migratoris que formen part d’entitats juvenils, i cada
vegada hi ha més associacions que representen a diferents col·lectius ètnico-culturals procedents
de la migració. Tanmateix, el món associatiu juvenil i les entitats que formen part del CNJC no
reflecteixen aquesta diversitat creixent a nivell social.
En absència de drets politics més directes, com és el dret al vot, els canals de participació existents
són un instrument que serveix a moltes persones migrades per fer valer la seva veu i la seva
implicació a la societat. Tan sols un plantejament integrador i inclusiu pot comportar dinàmiques de
vinculació i integració de les generacions joves amb orígens migratoris, tot garantint la participació i
la igualtat d’oportunitats com a ciutadans de ple dret.
El moviment associatiu juvenil català sempre ha estat reconegut per fomentar la participació
democràtica i per treballar en favor de la cohesió social. El Consell Nacional, a més, ha mostrat
reiteradament la seva convicció en l’assoliment de la plena ciutadania per a totes les persones joves
que viuen al nostre país. Així ho vam manifestar a la III Carta de la Joventut Catalana (2003), a la
resolució sobre ciutadania de la XXIX AGO (2007) i en els darrers documents d’incidència a les
eleccions autonòmiques i europees (2006 i 2009).
Històricament, hem demanat una major implicació de les administracions en la reforma de les lleis i
en l’aplicació de polítiques públiques per facilitar els processos d’acollida i integració de les
persones migrades, així com una reforma de les lleis per tal que la ciutadania es vinculés a la
residència. També un major reconeixement i recolzament de les administracions envers el paper de
l’associacionisme juvenil com a actor important en la integració de les persones joves migrades.
Des del món associatiu es fa evident el repte d’atraure i incloure a nous sectors de població que
s’incorporen a la nostra societat i fer-los participar de les iniciatives i processos de participació. I
això cal fer-ho ja perquè, en certs aspectes, estem fent tard i no hem fet els deures.
Per tot això el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya manifesta que és necessari:
•
•
•

Exigir a les administracions, partits polítics i agents socials que s’abstinguin d’utilitzar el
fenomen migratori per a interessos polítics o partidistes, així com la condemna de
qualsevol individu, organització o administració que ho faci.
Que les administracions s’impliquin més en la reforma de les lleis i l’aplicació de polítiques
públiques per tal que les persones amb orígens migratoris tinguin els mateixos drets que la
resta de persones, especialment els de ciutadania, i, entre ells el dret a vot.
Que les administracions públiques estableixin polítiques d’acollida integrals i transversals
que facin possible l’emancipació i la implicació social dels i les joves migrats/des. És tota la
societat qui ha d’acollir, des de l’escola fins a l’empresa, no els serveis socials.

1

La comptabilització del volum de població estrangera que consta en el padró municipal d’habitants és una opció
d’operacionalització de la immigració prou fiable i que permet veure l’evolució any rere any i la comparativa territorial.
Tanmateix, cal tenir en compte que subestima el volum de població, perquè no inclou la població migrada que ha obtingut
la nacionalitat i perquè la població nouvinguda no sempre es registra al padró o no ho fa de forma immediata.
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•
•
•

•
•

•
•
•

La conscienciació entre la societat civil de la necessitat de facilitar els processos d’acollida i
integració de les persones migrades.
Que no s’associï la població migrada amb un problema, cal abordar la situació des del
foment de la participació com a mostra de la voluntat d’integració social.
Que l’administració i el moviment associatiu juvenil garanteixin el dret i les oportunitats
perquè persones migrades puguin associar-se a aquelles entitats que desitgin. I més enllà,
que facin esforços per arribar a més gent, per ser representatius dels seus àmbits territorials
(viles, barris i ciutats).
Que les administracions reconeguin i recolzin el paper de l’associacionisme juvenil com a
actor important en la integració dels i de les joves migrats/des
Que les administracions reconeguin i recolzin el paper de l’associacionisme educatiu com a
actor important en la integració dels i de les joves migrats/des a través de l’educació no
formal. Cal garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació no formal que duen a
terme les organitzacions d’associacionisme educatiu.
Que el CNJC i les seves entitats reflexionin i busquin noves solucions sobre com facilitar la
inclusió d’entitats que representen col·lectius de diferents orígens ètnico-culturals.
Fer possible un nou marc associatiu en el que les entitats tradicionals i les de nova creació
tinguin espais de trobada i treballin en xarxa, promovent una perspectiva intercultural,
integradora i oberta.
Que l’administració promogui i faciliti l’entrada de les entitats juvenils als centres
d’educació secundària per explicar el seu projecte i promoure hàbits participatius entre
l’alumnat.
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