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El 22 de juliol de 2017, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
ens vam comprometre a defensar la celebració del referèndum
participació. Prendre decisions col·lectives a partir de mecanismes democràtics
que permetin la participació de tothom per igual és un dels pilars fonamentals
A
Secretariat va impulsar la campanya #VotantEsVeuClar. Una campanya, però,

lnerat a Catalunya drets

hem teixit una línia de discurs paral·lela, emparada sota les resolucions i
posicionaments de les àrees de qualitat democràtica i justícia global, per donar
resposta al context.
CNJC en dues línies: per una banda, reafirmar el rebuig a la violència i a la

En defensa dels drets fonamentals
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i les entitats membres
defensem un model de societat on la participació esdevingui el principal motor
de canvi. Una societat on la cultura de pau, els valors democràtics i el diàleg
tinguin el protagonisme absolut.
Aquests darrers mesos a Catalunya hem vist i viscut vulneracions de drets

a la integritat física i moral, el dret a un procés judicial just i equitatiu, el dret a
la tutela de judici efectiva, el dret de defensa, el dret a la vida privada i a la
llibertat de reunió pacífica.
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Exemples clars són les càrregues policials contra els i les manifestants i votants
pacífiques de
, els advertiments judicials a mitjans de comunicació
pàgines web.

falses, infundades i a
sense fiança dos membres del moviment associatiu català, Jordi Cuixart i Jordi
i de drets -reunió, manifestació i
associació- reconeguts pels principals tractats internacionals. La intervenció
dels comptes de la Generalitat per part del Govern espanyol també ha afectat
de ple al teixit associatiu a través del bloqueig de subvencions i convenis.
que va en contra de la
sobirania del Parlament i de les institucions catalanes, legitimades per debatre,
pronunciarParal·lelament, hi ha hagut un desplegament extraordinari i injustificat de
decretar
vuit membres del Govern de la Generalitat de Catalunya i, aquesta setmana, ha
decretat presó amb fiança per a membres la mesa del Parlament de Catalunya.
Per tots els motius exposats, des del CNJC assumim col·lectivament i des de la
pluralitat ideològica la defensa dels drets humans, civils i polítics, i ens
comprometem a:


Seguir condemnant qualsevol vulneració de drets fonamentals que



espais on participem


la retirada immediata dels efectius de la Guàrdia Civil i la Policia
Nacional enviats expressament aquestes darreres setmanes.


forma
immediata.
Només
reconeixem
democràticament pel Parlament de Catalunya.


el

Govern

escollit

els
dos representants del moviment associatiu i dels membres del govern de
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Condemnar la dissolució del Parlament de Catalunya per part del Govern
espanyol i la persecució judicial de membres de la mesa del Parlament,
òrgan on recau la sobirania del poble de Catalunya
Condemnar el feixisme i les a
cap mena de tolerància ni complicitat amb grupuscles feixistes ni



poble català i reconèixer el referè
com a legítim i vinculant.
Seguir incidint i intercedint per aconseguir el desbloqueig immediat de les
subvencions i convenis que afecten al teixit associatiu, amb especial
èmfasi a les entitats juvenils
1



Participem a les eleccions del 21 de desembre
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya entenem que les eleccions
convocades pel dia 21 de desembre són imposades i convocades il·legítimament.
Volem fer palès també que, en la situació actual, aquests comicis no es podran
realitzar en un clima de normalitat democràtica. Tanmateix, el CNJC sempre
hem defensat la importància de participar en tots els àmbits. Entenem que la
-se i, per tant,
defensem la participació a totes les convocatòries electorals.
Així doncs, el CNJC ens comprometem a:
 Impulsar una campanya de foment del vot a les eleccions del 21 de
desembre sempre que es puguin desenvolupar amb la representació de
totes les formacions polítiques que defensin els drets fonamentals de
totes les persones sense distincions.
 Demanar a la comunitat internacional que forci e
espanyol a negociar amb el Govern una solució política al conflicte.
 Participar en espais associatius i plataformes que defensin el discurs


Resolució presentada pel Secretariat

2012) a:
https://www.cnjc.cat/imatges/pujades/files/Pel_dret_a_autodeterminacio_CE10nov_def.pdf
de 2016) a:
https://www.cnjc.cat/documents/resolucio_temps-de-canvis-els-i-les-joves-decidim_aprovada_38aago.pdf
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https://www.cnjc.cat/sites/default/files/documents/adjunts/resolucio_participarunicmotorcanvi.pdf
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