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El programa Joventut en Acció és un programa de finançament econòmic de la
Comissió Europea que s’ha convertit en el que dóna més suport al jovent i a les
entitats juvenils a nivell europeu. Es preveu que el programa inclogui dins les seves
accions a un milió de joves Europeus entre el 2007 i el 2013, quan finalitzi la seva
vigència. Malgrat totes les qualitats que el caracteritzen, les entitats juvenils ens
trobem amb una gran incertesa sobre quin serà el seu futur a partir del 2014.
Des del CNJC volem expressar la nostra preocupació per la possible no renovació del
programa o la seva substitució per un altre que no tingui les mateixes característiques
ni defensi els mateixos valors.
-

El programa Joventut en Acció té una importància vital per les entitats juvenils
ja que permet desenvolupar activitats de projecció internacional durant les
quals els i les joves que hi participen adquireixen competències tant
transversals com específiques, generant un jovent apoderat i amb un gran
bagatge personal i social capaç de seguir emprenent projectes.

-

El fet que el programa promogui accions molt diverses, que van des
d’intercanvis juvenils, formacions i voluntariats, o iniciï projectes d’iniciativa
juvenil, suposa una versatilitat de cara als seus beneficiaris. Tant se’n pot
beneficiar una persona jove de manera individual, un col·lectiu informal o una
associació establerta de fa molt de temps, per tant, és un programa que arriba
a diferents tipus de joves i que facilita que cada cop n’hi hagi més que
exerceixen activament el seu dret de ciutadania.

-

L’aprenentatge intercultural, inherent a totes les accions del programa, forma
un jovent amb major capacitat de comprensió i coneixement de les diverses
realitats existents dins els països que formen part del programa.

-

Que totes les accions es basin en l’Educació No Formal enfoca la participació
juvenil cap a la construcció d’una societat formada per un jovent amb
consciència crítica i amb la voluntat de participar activament en el
desenvolupament de tot allò que s’esdevé al seu voltant.

Com a CNJC demanem, doncs, un nou programa que:
-

Mantingui la voluntat de donar suport al jovent i a les entitats juvenils en les
seves activitats, prioritzant l’Educació No Formal i la participació activa i
voluntària.

-

Sigui implementat per entitats i grups juvenils, les úniques capaces de planificar
activitats que responguin a les necessitats dels i les joves, per tal de garantir el
desenvolupament de projectes sostenibles a llarg termini.
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-

Doni importància a l’inclusivitat i permeti que qualsevol jove o qualsevol entitat,
sigui quin sigui el seu origen i la seva capacitat, pugui participar a les accions i
formar part del programa. D’aquesta manera, s’assegura que joves amb menys
oportunitats i entitats petites també se’n puguin beneficiar.

-

Sigui més fort i amb més recursos econòmics que l’actual.

-

Tingui en compte les necessitats del jovent i de les entitats juvenils i que
permeti que tinguin un rol actiu en la definició del programa i de les seves
accions.

-

Sigui ambiciós i tendeixi a enfortir una societat civil liderada per joves a Europa:
el programa ha de fomentar la participació de totes les persones joves a la vida
democràtica.

-

Segueixi permetent i incrementi la col·laboració amb entitats i grups juvenils
provinents de països que no pertanyin a la Unió Europea. Cal que cada vegada
els països inclosos en el programa siguin més nombrosos i que se’ls doni la
possibilitat de participar-hi de manera més proactiva.

-

Que es mantingui la independència del programa davant altres programes
d’intercanvis.

A la vegada, des del CNJC ens comprometem a:
-

Treballar la qüestió en el marc del Fòrum Europeu de la Joventut.

-

Establir els contactes i la interlocució necessària amb les institucions públiques
corresponents per a mantenir l’actual model del programa Joventut en Acció.
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