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EN DEFENSA DEL CONSELL DE JOVENTUT D’ESPANYA
36a AGO – Barcelona, 15 de març de 2014
Els Consells de Joventut han estat al llarg de la seva història un motor de
transformació social de la realitat juvenil i han representat una part molt important pel
desenvolupament d’una societat democràtica. Els Consells de Joventut són plataformes
que coordinen les associacions juvenils del territori i que vetllen per la promoció de
l'associacionisme i pels drets de les persones joves. Aquests consells mereixen el
reconeixement de la seva administració de referència com a interlocutors en matèria
de polítiques de joventut i com a màxima representació de les persones joves d'un
territori.
El passat 17 de gener, després de diversos anuncis de supressió, el Consell de
ministres va aprovar el Projecte de Llei per la Racionalització del Sector Públic, en el
que s’anuncia el tancament del Consell de la Joventut d’Espanya (CJE), la transferència
de les seves competències a l’Institut de la Joventut (INJUVE) i la seva transformació
en una entitat corporativa de base privada.
Aquesta mesura per part del Govern de l’Estat arriba després d’una política aplicada
per totes les comunitats autònomes de l’Estat governades pel Partit Popular de
suprimir o deixar sense finançament diversos consells de joventut, com el Consell de
Joventut de les Illes Balears, suprimit fa dos anys.
Les organitzacions que formem el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC),
plataforma de joventut pionera a l’estat i impulsora en el seu moment del CJE, i que a
hores d’ara continua col·laborant en diversos projectes, denunciem:


Que no és cert que existeixi duplicitat de funcions entre el INJUVE i el CJE,
donat que el primer és un organisme del govern per a l’execució de polítiques
públiques, si bé no té cap competència, mentre que el segon és una plataforma
de representació de les associacions juvenils que té per objectiu, entre altres,
incidir en aquestes polítiques públiques.



Que aquest procés s’ha fet sense comptar amb la participació del mateix CJE i
de les entitats juvenils i consells de joventut autonòmics que representa.

Per tot això, reclamem al govern de l’Estat:


Que qualsevol canvi en l’estructura i en l’entitat jurídica del CJE es faci
mitjançant la modificació de la seva pròpia Llei de creació (Llei 18/1983).



Que qualsevol canvi del CJE es faci de manera dialogada amb les entitats
juvenils estatals i els consells de joventut autonòmics membres del CJE.
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Que es garanteixi un pressupost suficient per a permetre l’activitat normal del
CJE.



Que la nova entitat corporativa de base privada ha de ser creada mitjançant la
transformació de l’organisme actual, de manera que la nova entitat sigui hereva
de tots els drets i obligacions de l’actual CJE, mantenint la presència en tots els
espais de representació actuals.



L’exclusió del Consell de Joventut d’Espanya del Projecte de Llei per la
Racionalització del Sector Públic i el seu reconeixement com a interlocutor de
l’associacionisme juvenil a nivell de l’estat espanyol.
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