Ni VOX ni l’extrema dreta tenen lloc al CNJC
43a Assemblea General Ordinària – 27 de febrer de 2021
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) va néixer el 1979, de les bases del
moviment juvenil antifranquista, com a expressió de la recuperació i l’impuls dels valors
democràtics, i porta des d’aleshores promovent i defensant els drets de les persones joves
davant els poders públics.

Per tal de poder promoure efectivament els interessos de la gent jove als poders públics, des
del CNJC col·laborem habitualment amb la Generalitat - interlocutant amb els diferents
Departaments del poder executiu - i el Parlament de Catalunya - participant de la Comissió
de Polítiques de Joventut i treballant conjuntament amb els partits polítics que tenen
representació parlamentària.

El passat 14 de febrer, en el marc de les eleccions al Parlament de Catalunya, els catalans i
les catalanes vam veure com la ultradreta, amb formes i ideologia feixista, agrupat sota el
nom VOX, va obtenir 11 escons a la Cambra de Representants. Des del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya, continuant amb el llegat del moviment juvenil antifeixista,
defensem i combreguem amb els valors democràtics i, per tant, no tolerem ni autoritzem
cap intercanvi amb l’extrema dreta; cap col·laboració és possible, en qualsevol espai de
treball, amb un partit polític que no compleix amb els principis democràtics de la societat i
de l’Estat de Dret.

La lluita contra l’extrema dreta és de tota la societat, i nosaltres, des del nostre espai, hem
de vetllar per impedir normalitzar el discurs d’odi i manipulació. Hem de vetllar per poder
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desenvolupar els nostres projectes de vida en una societat on les joves, totes les joves,
siguem escoltades. És per aquest motiu que fem una crida a tot el moviment juvenil de
Catalunya per defensar conjuntament els nostres drets, vetllar per la igualtat i combatre
tota mena de discriminació.

Per tot això, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ens comprometem a:

•

No col·laborar amb el partit polític ‘VOX’ en cap espai ni de cap forma.

•

No dirigir-nos a VOX en la Comissió de Polítiques de joventut excepte quan aquest
ens interpel·li directament com a Consell Nacional.

•

Visibilitzar a la primera intervenció de la Comissió de Polítiques de Joventut el
compromís del CNJC amb els valors democràtics i en contra de l’extrema dreta.

•

Demanar a la resta de partits polítics amb representació parlamentària que es
coordinin per a evitar que VOX sigui present a la Mesa del Parlament i a la
presidència de cap Comissió.

•

Seguir col·laborant amb Unitat Contra el Feixisme i el Racisme en la denúncia de
l'extrema dreta.
Resolució presentada pel Secretariat del CNJC
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