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Pel dret a l’autodeterminació
Comitè Executiu – Barcelona, 10 de novembre de 2012

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), com a plataforma que aglutina
les principals organitzacions juvenils del país des de 1979, sempre ha estat una entitat
compromesa amb el present i el futur de Catalunya. Ara, doncs, no pot quedar-se al
marge de la situació política i del debat sobre el dret a l’autodeterminació del nostre país
que s’ha intensificat en els darrers mesos arran de la manifestació del darrer 11 de
setembre a Barcelona. El CNJC expressa el seu reconeixement i es felicita per l’enorme
èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre, sota el lema
“Catalunya, nou estat d’Europa”.
El CNJC, i les entitats que el conformen, han estat un agent clau en el procés de
democratització del nostre país, sent una part activa molt important en diferents
processos com l’elaboració dels dos Estatuts o la implicació en el debat sobre diverses
lleis que afecten la societat en general i la joventut en particular. El Consell ha estat el
centre i l’artífex dels consensos més importants al voltant de les polítiques de joventut,
com els congressos de la joventut, les cartes de la joventut o els plans nacionals de
joventut. Durant tot aquest temps, el CNJC ha fet una clara defensa dels drets de les
persones joves i de la societat en general del nostre país, així com d’un sistema de
finançament just que els pogués garantir.
De la mateixa manera, el CNJC ha estat un agent clau en la promoció i reconeixement de
l’associacionisme juvenil i la participació organitzada i, per tant, de l’aprofundiment
democràtic del nostre sistema. El Consell ha defensat i treballat per una societat més
democràtica, a partir d’una ciutadania crítica i activa des de les edats més joves. En
aquest sentit, el CNJC també ha defensat en els darrers anys la millora dels mecanismes
de participació institucional, incrementant la transparència, la rebaixa de l’edat de vot als
16 anys, els processos participatius, la implicació de la societat civil organitzada en la
presa de decisions i l’establiment de noves eines com els referèndums i les consultes
sobre aquelles qüestions més transcendentals.
Sent conscients que les generacions més joves no van ser partícips del procés
constituent que ens ha portat a l’actual model nacional i social, considerem de vital
importància articular el dret a decidir a través d’un referèndum d’autodeterminació del
nostre país, tal i com ja va aprovar el Parlament el passat mes de setembre. Per a tot
això, demanem a les nostres institucions i als partits que hi són representats:


Que articulin el dret a decidir del nostre país a partir de la celebració d’un
referèndum d’autodeterminació entès com a consulta vinculant, durant la
propera legislatura.



Que el Parlament i el Govern que surtin escollits de les properes eleccions,
modifiquin la llei de consultes existent per tal que permeti millorar la qualitat
del nostre sistema democràtic a partir dels que es deia anteriorment.



Que es tingui en compte el paper de la societat civil i l’associacionisme durant
tot aquest procés, i garantir la seva participació en l’articulació del referèndum.
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Que s’impliqui els i les joves del país en la definició del present i el futur
col·lectiu, defensant que en aquest i tots els altres referèndums puguin votar
els majors de 16 anys.



Que s’impulsi la fórmula del referèndum, entès com a consulta vinculant, a
altres qüestions importants per tal d’implicar la ciutadania en la presa de
decisions. Com ara, en qüestions tant essencials com les polítiques
econòmiques, socials, drets socials, medi ambient i energia, etc.
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