En suport a les nostres companyes del Consell Nacional de Joventut
d’Ucraïna
44a Assemblea General Ordinària – 26 de febrer de 2022

Durant la matinada del 24 de febrer, l’exèrcit de la Federació Russa ha llençat un operatiu
militar a la regió ucraïnesa del Dombass i en menys de vint-i-quatre hores tropes de
l’exèrcit rus han arribat a Kiev, la capital de l’Estat d’Ucraïna. D’aquesta manera, esclata
de nou un conflicte sense precedents des de la Segona Guerra Mundial, que troba els seus
inicis fa vuit anys i que en les darreres setmanes va a arribar al seu màxim punt de tensió.
Aquest fet portarà indubtablement a crisis de caire humanitari, social, polític i econòmic
sense precedents en l’era post-pandèmica.
Malgrat que no podem oblidar que no és l’únic conflicte al món, tant la proximitat a les
fronteres de casa nostra, com la ràpida polarització i mediatització del conflicte o les
recents amenaces de Vladimir Putin, President de Rússia, de realitzar atacs a altres
Estats europeus, urgeix una resposta contundent per part del CNJC. Ara més que mai,
cal mostrar al món que les joves podem donar solucions de forma pacífica mitjançant el
diàleg i el respecte mutu. El Fòrum Europeu de la Joventut (EYF) ens reuneix sota un sol
paraigua. Hem de demostrar que les joves som resilients i proactives, essent al capdavant
dels esforços de manteniment de la pau. Per tant, és crucial enviar un missatge comú
fort, com a organitzacions juvenils, per garantir que els Estats i altres actors
internacionals prenguin les mesures necessàries per garantir que es respectin els Drets
Humans, no solament els drets de les joves sinó també el Dret internacional humanitari i
els Drets Humans de tota la població ucraïnesa.
Després de mantenir durant el divendres 25 de febrer una reunió amb les companyes del
Consell Nacional de Joventut d’Ucraïna (NYCUkraine) i d’altres Consells de Joventut
europeus, ens traslladen que la situació actual és dramàtica i la crida a les armes a tota
la població activa ucraïnesa posarà en perill les vides de milers de joves. Des del
NYCUKraine ens traslladen les seves demandes. En primer lloc, demanen una resposta
institucional dels Estats europeus amb Sancions a Rússia per aturar l'acció sobre els
territoris d'Ucraïna (incidint especialment en la exclusió a la Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunications o SWIFT) i acords per prohibir l'ús d'armes
nuclears. En segon lloc, fan una crida a la necessitat del suport de les joves activistes
arreu del món. En tercer lloc, demanen suport a través del finançament a organitzacions
ucraïneses liderades per persones joves centrades en l’ajuda i l’assistència humanitària.
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Per últim, fan una crida a la població de la Unió Europea (UE) per treballar de manera
conjunta en un full de ruta per dur a terme una integració d’Ucraïna a la UE.
Des del Consell Nacional del Joventut de Catalunya:
•

PRENEM NOTA les demandes realitzades de les nostres companyes ucraïneses.

•

EXPRESSEM la nostra voluntat de seguir coordinar-nos amb les organitzacions
juvenils d’arreu d’Europa no solament per establir un canal veraç i comú
d’informació i comunicació, sinó també per donar el suport necessari sobre el
terreny.

•

CONDEMNEM els atacs armats d’una i altra banda, i en especial dels atacs de la
Federació Russa., la militarització i tota vulneració del dret internacional.

•

INSTEM a totes les parts implicades que adaptin el seu comportament als
principis fonamentals del dret internacional com la Prohibició de l’ús i amenaça de
l’ús de la força, el Principi d’igualtat sobirana dels Estats, el Principi d’arranjament
pacífic de les controvèrsies, el Principi de no intervenció i el principi de la lliure
determinació dels pobles. Fins i tot dins els diferents territoris que hi ha a Ucraïna.

•

ADVOQUEM per un sistema de relacions internacionals basat en la pau i el dret a
l’autodeterminació dels pobles, que no estigui marcat pels interessos
expansionistes de l’OTAN, EEUU i Russia

•

PROPOSEM UNIR-NOS a les manifestacions pacífiques coordinades proposades
pel Consell Nacional de Joventut de Bulgària al EYF.

•

DONEM SUPORT a les campanyes europees i arreu del territori català per tal de
promoure un augment del nombre de voluntaris que reuneixen i distribueixen
recursos bàsics per als refugiats; promoure un augment del nombre de voluntaris
que ofereixen habitatge i transport als refugiats; subratllant que aquells països
que acolliran la fugida estaran patint una gran pressió econòmica, demanant així
les administracions estatals, nacionals, regionals i locals que donin qualsevol tipus
de suport necessari als països acollidors.

•

ADVOQUEM l’adopció de mesures que facilitin la continuació dels estudis de les
joves ucraïneses i l’acolliment de refugiades i demandants d’asil.

•

FEM UNA CRIDA a les organitzacions internacionals amb seu a Catalunya, als
Departaments d’Acció Exterior de les administracions públiques i als actors
internacionals catalans de caràcter privat a adoptar totes les mesures que posin fi
a la guerra de manera immediata.
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•

ENFATITZEM la necessitat d’ enviar un missatge comú fort, com a organitzacions
juvenils, que demostri que les generacions de joves presents i futures podem liderar
pacíficament i aportar solucions a conflictes i problemes de qualsevol caire.

•

ENS SUMEM a la plataforma aturem la guerra creada per organitzar la
mobilització coordinada per les diferents entitats catalanes que rebutgen el
conflicte bèl·lic.

Resolució presentada pel secretariat del CNJC
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