SOM DIFERENTS, SOM IGUALS
XXIX AGO de CNJC, Berga 24 i 25 de març de 2007
Amb el lema “Som diferents, som iguals”, els dies 24 i 25 de març de 2007 el Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya (CNJC) celebrem a Berga la nostra XXIX Assemblea General
Ordinària. L’Assemblea és l’òrgan de màxima representació de la voluntat de les entitats
membres i, per tant, l’espai de participació per a tothom. És el moment de fer balanç de la feina
feta des del març del 2006 fins ara, de plantejar-nos noves línies de treball i d’escollir l’equip
humà que les conduirà.
Portar la veu del moviment associatiu juvenil ens demana estar atents als canvis que està
experimentant la societat i especialment, les condicions de vida dels i les joves. Les relacions
entre l’Estat i la ciutadania es configuren avui en un nou escenari sociopolític, sorgit de
preocupacions ciutadanes associades al continu procés de globalització que es viu amb força
des dels anys 90.
Aquestes noves problemàtiques vinculades amb temes com ara sanitat, educació, tercera edat,
medi ambient, ocupació, habitatge, joventut, entre d’altres, requereixen ésser assumides per
l’administració i les institucions públiques, des d’una perspectiva d’accés, reconeixement i
execució de drets ciutadans. La construcció de ciutadania que plantegem ha de ser transversal
i s’ha de basar en la garantia de drets, tant de primera, com de segona, tercera i, fins i tot,
quarta generació.
Existeixen, doncs, una sèrie de drets humans, polítics, econòmics, socials i culturals que,
actualment, no estan en el millor moment. El dret al treball es configura com un mitjà per a
aconseguir una plena ciutadania, però no es pot convertir en l’únic fi quan parlem de col·lectius
especialment desafavorits i en situació de risc perquè no disposen ni dels factors bàsics per a
desenvolupar la seva ocupabilitat, ni de les condicions de la seva disponibilitat. La precarietat
laboral marcada pels sous baixos, per la sinistralitat i la inestabilitat laborals ens afecta molt
sovint al jovent.
L’accés a l’habitatge és un somni surrealista pel jovent. Els preus alts dels pisos de lloguer, les
especulacions de la part d’alguns propietaris, les mancances en les polítiques d’habitatge de
protecció oficial, etc. ens obliden a continuar depenent dels llaços familiars.
En la societat de la informació abunden els fenòmens de desigualtat: al voltant de les noves
tecnologies de la informació d’alguns sectors minoritaris comporta la infraeducació d’amplis
col·lectius en forma d’analfabetisme tecnològic, funcional.
Pel que fa a l’educació per la interculturalitat, la confluència de les tendències globalitzadores i
del contacte entre cultures ens ha de dur a comprometre’ns en la construcció d’una societat
disposada a assumir el fet de la interculturalitat. És a dir, una societat oberta a la interrelació
entre la seva pròpia cultura i els elements culturals dels nouvinguts que per circumstàncies
diverses han pres la decisió de venir a la nostra societat i ser els nostres conciutadans i
conciutadanes. A més a més, una societat oberta a la interculturalitat haurà de ser la nostra
aportació a un món realment global i més compromès amb tots els drets de tots els éssers
humans, visquin on visquin i vinguin d’on vinguin, sense discriminació d’edat, orientació sexual,
religió, de color, de gènere o ideològica.
Davant d’aquesta realitat complexa, diversa i dinàmica, les entitats del CNJC ens plantegem
com hem de continuar arribant als i les joves per a fomentar la seva participació i implicació. Si
la societat canvia, és ben possible que les estructures i formes de participació també ho facin.
Per això, aquest any donarem una important rellevància als nous reptes del moviment
associatiu juvenil.
Tant el futur de l’associacionisme juvenil, i nogensmenys el de la nostra societat, dependrà de
la capacitat per a adaptar-nos i donar resposta a les noves situacions. Dues de les principals
seran, sens dubte, la revolució silenciosa més important en la història recent, el procés

Pàg. 1 de 2

d’equiparació de drets i responsabilitats entre dones i homes, i l’heterogeneïtzació (o
complexització) cultural, ètnica, religiosa i lingüística de la nostra societat, que accentua
l’arribada de persones migrades.
Aquests reptes per a la cohesió social del nostre país es poden afrontar des d’una perspectiva
participativa, acceptant-nos com a diferents però intentant trobar elements en comú i espais de
reflexió per al consens per a construir una societat més justa que garanteixi als nous catalans
deixar de ser-ho i ser considerats simplement catalans amb tots els drets i deures que
comporta .
Des del moviment associatiu juvenil tenim molt a analitzar, dir i a actuar en temes de gènere i
ciutadania. Al cap i a la fi, els i les joves del moviment associatiu juvenil no deixem de ser un
reflex de la realitat social: sentim, treballem, participem, transformem. Som diferents, som
iguals.
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