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MANIFEST

XI Assemblea Nacional JEV
El context polític i social està experimentant canvis substancials amb els governs
de la dreta a Catalunya i l’Estat espanyol i
el domini de les polítiques neoliberals a tot
Europa. L’obsessió pel dèﬁcit i les retallades indiscriminades que hi van associades
estan incrementant les desigualtats. S’està
imposant, ﬁns i tot amb violència, que la
crisi la paguin els pobres i que els rics en
surtin indemnes, que la paguin els de baix
i que els de dalt segueixin manant en unes
relacions econòmiques antidemocràtiques, que la paguin les classes socials més
febles i que els treballadors i les treballadores pateixin un retrocés estructural en drets
socials.
Els atacs contra la ciutadania, contra la
majoria, són continus, incessants, dolorosos: reforma laboral per generalitzar
l’acomiadament lliure i gratuït, retallades
de serveis públics especialment traumàtiques en salut i educació, lleis que provoquen
retrocessos en drets de les dones o aposta
per l’energia nuclear i pel mateix model
d’economia especulativa que ens ha dut a la
crisi, entre molts d’altres factors.
Com a JEV hem de generar la capacitat de
participar en la resposta que s’està articulant en contra de les retallades i els
retrocessos socials; hem de projectar el
nostre discurs cap enfora i incorporar en la
mesura del possible aquelles veus que, com
nosaltres, creuen que hi ha alternatives a la
política de retallades i destrucció de l’Estat
del benestar. La resignació farà guanyar
la batalla als rics i als de dalt, mentre que
nosaltres necessitem esperança per mitjà
de l’acció al carrer i les institucions.

Entenem, però, que la crisi és global i va més
enllà de la crisi ﬁnancera actual, i que té, a
més, moltes cares i moltes expressions. En
el fons no deixa de ser una crisi sistèmica, la
crisi del capitalisme i l’expressió d’aquest
en la globalització neoliberal. Així, la lluita
és necessària a casa nostra i també a tot
el món, per la qual cosa hem de ser capaços
d’articular un discurs que doni resposta a la
doble dimensió global i local de la crisi. Petits
canvis locals, grans idees globals.
Ens cal traçar un discurs que plantegi alternatives reals al sistema i, també, més i millors
aliances amb tots aquells sectors amb qui
compartim la trajectòria d’aquestes alternatives i de l’esperança. En deﬁnitiva, hem
d’enfortir la nostra pota al carrer per recuperar les aliances perdudes, enfortir aquelles aliances que tenim i teixir-ne de noves.
Som conscients que sols no podem fer front a
les polítiques neoliberals, però també sabem
que no estem sols, i és per això que hem de
buscar aquestes complicitats al carrer. Hem
de formar part de les mobilitzacions i de
qui planteja alternatives, hem d’estar amb
qui lluita per la dació en pagament, amb qui
vol un territori lliure de transgènics, amb qui
vol una universitat democràtica que realment asseguri la igualtat en l’accés i l’equitat,
amb qui defensa els serveis públics i de qualitat o està en contra de l’energia nuclear.
Per poder ser presents al carrer, cal que
incrementem i millorem la participació
dins de Joves d’Esquerra Verda per fer
realitat que tots i totes ens sentim copartícips del discurs i de la pràctica i que, alhora,
puguem incorporar noves aportacions de
fora. L’organització de la jove esquerra verda
nacional ha anat evolucionant i adaptant-se
als nous temps al llarg de 20 anys de vida. Ara
hem de fer front a aquesta situació i aglutinar forces per fer realitat l’alternativa.

XX anys, la lluita continua!
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0. INTRODUCCIÓ
La crisi actual no és només una crisi financera que afecta als països de la Unió Europea, sinó que és una
crisi a escala mundial econòmica, energètica, alimentària, de l’aigua, de drets socials, de model
productiu; és la crisi del model capitalista.
Ens trobem en una situació on els drets laborals, socials i col·lectius es troben en el seu pitjor moment
des de la postguerra, període durant el qual es va construir el contracte social, el pacte entre treball i
capital que va donar lloc a un creixement econòmic sense precedents, a l’Estat del benestar, als serveis
públics i als drets socials.
Gairebé tota Europa està governada per la dreta més agressiva al servei dels interessos dels mercats,
provocant una polarització entre les classes socials, fent que cada vegada els rics siguin més rics i els
pobres més pobres. Això és degut a les polítiques neoliberals que han enfortit el capitalisme financer i
que han desplaçat el capitalisme productiu cap a un capitalisme especulador sense escrúpols.
Joves d’Esquerra Verda pensem que estem arribant a un punt de no retorn ja que guanyen els mercats
respecte a les persones, la patronal respecte els sindicats, els guanys del sector financer respecte el
benestar de la ciutadania, els serveis privats respecte als serveis públics, aconseguint blindar el
capitalisme i enfortint les polítiques neoliberals. Cal recuperar la sobirania del poble, sent aquest el
veritable protagonista de les decisions polítiques, tot i les dificultats afegides d’haver de lluitar també
contra la constant manipulació que vesteixen els mitjans de comunicació, controlats per uns pocs lobbies
que s’encarreguen de crear confusió, por i recels contra les alternatives que proposen les organitzacions
d’esquerres i els moviments socials.
És en aquest punt on Joves d’Esquerra Verda pensem que és evident la necessitat de construir,
mitjançant la ideologia i la lluita de classes, un nou model productiu, que lluiti contra el capitalisme
salvatge, que sigui més igualitari, equitatiu i solidari, en definitiva, un model socialment just i sostenible.

1. CONTEXT
Crisi financera1
La causa més immediata de la crisi econòmica actual se sol situar en els anomenats paquets tòxics,
milers de productes financers derivats de contractes hipotecaris amb alt risc d’impagament catalogats
fraudulentament per les agències de qualificació del deute, que van portar a fer fallida tant als bancs
promotors com als inversors que els havien adquirit. El sistema s’havia enverinat a ell mateix. En
conseqüència, els bancs d’arreu van deixar de concedir crèdit tant a les empreses com als particulars,
contagiant així la crisi financera a l’economia productiva i transformant-se en una crisi econòmica global.
La primera resposta dels governs va ser injectar diners públics per salvar als bancs pensant que
tornarien a concedir crèdit. Però els bancs van utilitzar aquests diners públics per a sanejar els seus
comptes, i els particulars i empreses van seguir sense tenir accés al crèdit, el que va provocar una
disminució de l'activitat econòmica. El resultat final va ser que al disminuir l’activitat va caure la
recaptació d’ingressos i que la despesa dels governs va augmentar provocant que el dèficit i el deute es

1

Aquest apartat està inspirat (i les dades que hi apareixen han estat extretes) del llibre de Vicenç Navarro, Juan
Torres López i Alberto Garzón Espinosa, titulat “Hay alternativas”.
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disparés. Els bancs van aprofitar aquesta necessitat de finançament dels governs i els van concedir
crèdits a canvi d’efectuar reformes profundes com rebaixar la despesa social i els salaris, moment en què
ens trobem actualment.
Però els alts interessos d’aquests crèdits sumat a la baixada d’ingressos, a causa de la disminució de
l'activitat econòmica, va incrementar el dèficit dels Estats. En el cas de l’Estat Espanyol, la crisi financera
mundial va tenir un impacte major ja que els bancs van jugar un paper fonamental en la bombolla
immobiliària, concedint finançament a totes les grans inversions del sector de la construcció i oferint
hipoteques que permetien la compra d’habitatges a preus desmesurats. Després del col·lapse financer
del 2008, les entitats financeres han rebut 137 mil milions d’euros entre crèdits, avals i adquisició
d’actius. No són subvencions o ajuts directes, ja que els han de retornar, però és una ajuda pública
massiva que ha generat dèficit a l’Estat, sense obtenir absolutament res a canvi. L’aixeta del crèdit
segueix tancada i no arriba el finançament per a activitats productives solvents, ja que les inversions
especulatives van absorbir tant finançament que ara els bancs i caixes no estan en disposició de
concedir crèdit ni assumir cap més risc.
Cal mencionar, però, que tot i que aquestes van ser les causes immediates que van provocar la major
crisi fins el moment, també hi ha factors estructurals que van permetre que es donessin aquestes causes.
La capacitat adquisitiva de la població ha anat disminuint com a conseqüència de les polítiques
neoliberals implantades a tot Europa. El descens de les rendes del treball ha fet disminuir la demanda i
les rendes del capital han apostat per invertir de forma preferent en les activitats especulatives en lloc de
fer-ho en l’economia productiva. L’economia real actual, és a dir, aquella que conformen les empreses de
2
béns i serveis, crea 45.000 milions d’euros a tot el món; l’economia financera , en canvi, mou capitals per
valor de 3,45 bilions l’any, 75 vegades més del que produeix l’economia real.
La sobreproducció dels anys 60 va suposar un baixada de la rendibilitat de l’economia productiva, per
això les multinacionals van buscar la forma d’invertir els seus beneficis en un altre negoci que no fos
l’esfera productiva. Amb pocs mitjans podien mobilitzar milions de qualsevol moneda per comprar i
vendre a l’instant i obtenir en cada transacció taxes de rendibilitat molt més elevades que les que podia
proporcionar la posada en marxa d’un negoci productiu a partir dels anys 80. Per tal que aquest nou
negoci fos plenament rentable, els financers van aconseguir que els governs fessin reformes legals que
els permetés la plena llibertat de moviments, i que en els mercats financers hi hagués el mínim control
possible. El problema de les finances especulatives és que s'incrementa el perill que suporta tota
l'economia perquè les operacions que es proporcionen són de naturalesa volàtil i inestable i traslladen
aquests riscos al conjunt de les activitats. L’aparició d’aquests nous negocis financers va canviar la funció
dels bancs i la manera com es finançaven les empreses provocant que el finançament de l’activitat
productiva de les empreses que creen ocupació fos cada cop més escassa i cara, a diferència de la
destinada a l’especulació.
L’element clar del creixement del sector financer especulador va ser la polarització de les rendes: les del
capital van augmentar notablement, mentre es reduïen les del treball. Això va significar la disminució de
la capacitat adquisitiva de la població (sobretot la de les classes populars) i per tant la constricció de la
demanda de l’economia productiva. La plena ocupació del llarg període de creixement de la dècada dels
50, 60 i part dels 70, va propiciar la millora en la distribució de la riquesa impulsada per la fortalesa dels
partits d’esquerra, l’expansió del sindicalisme i el sorgiment de diversos moviments socials. La
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Els capitals especulatius que abans especulaven amb el sector immobiliari, i fins fa poc amb les hipoteques
i productes financers derivats dels immobiliaris, van passar a fer-ho amb el petroli i els productes alimentaris produint
un augment constant de l’energia i dels aliments, i provocant, pel que fa a aquest últim cas, la mort de centenars de
milers de persones.
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construcció d’aquest nou ordre social i econòmic a nivell europeu (a l'Estat Espanyol encara hi havia la
dictadura feixista) es va veure frenada quan els grans poders del moment van posar en marxa respostes
polítiques per a evitar-ho. Es va produir un canvi de model productiu mitjançant l’aplicació de les noves
tecnologies de la informació, que proporcionaven un nou model d’ús dels recursos, especialment del
treball, que seria des de llavors més escàs i barat; es va establir una política macroeconòmica centrada
en la lluita contra la inflació mitjançant l’augment dels tipus d’interès i la contracció salarial; i finalment, es
va iniciar una estratègia política i cultural orientada a introduir nous valors socials que fomentessin
l’individualisme i la fragmentació social. Aquestes polítiques neoliberals van aconseguir un canvi
significatiu no només en la base productiva i financera sinó en tot l’ordre social i en la manera d’actuar
dels individus, com a conseqüència de la desigualtat i desocupació que van provocar. Aquesta
desigualtat en les rendes la trobem en dades significatives, com que el 1976 l’1% més ric de la població
dels Estats Units posseïa el 9% de la riquesa, i ara, després de quasi tres dècades de polítiques
neoliberals, aquest percentatge representa el 20% de la riquesa del país.
La progressiva deriva dels capitals cap a l’univers financer és el que debilita l’activitat real i genera
inestabilitat en tant que la base del guany és l’especulació, és el risc. Les dades avalen aquesta teoria:
des de finals de la Segona Guerra Mundial fins la dècada del 1970 es van comptabilitzar cinc crisis
financeres; des de llavors s’han comptabilitzat 117 crisis bancàries sistèmiques en 93 països i 113
episodis d’estrès financer en 17 països. La crisi que estem vivint és com la conseqüència inevitable
d’aquesta conversió de l’economia productiva capitalista cap a una d’especulativa, el capitalisme actual
produeix els diners a partir del diners, no a partir del treball. Els diners han deixat de ser un instrument al
servei de la producció de béns i serveis per tal de satisfer les necessitats humanes, el diners són un fi en
si mateix i una font de poder.
En definitiva, s’ha modificat l’equilibri i les relacions de poder de classe i de gènere com a resultat de la
polarització de les rendes, que han anat a parar a mans dels financers i grans empresaris a costa de la
classe treballadora, del seu endeutament i de la protecció social que reben. Aquest fet ha provocat uns
nivells de polarització en la població que no es registrava des del crac del 29, cada cop hi ha més
distància entre uns pocs rics i una majoria pobre. A més, ha disminuït la capacitat de resposta de la
classe treballadora, d’aquestes rendes del treball, fruit de la concentració de poder que acaparen els
mitjans de comunicació, i el vincle que tenen aquests amb els grans grups econòmics. La societat civil
viu atrapada entre la por i la impotència, sentiments alimentats pel quart poder (els mitjans de
comunicació) controlat per la dreta neoliberal que vincula reducció de drets socials amb supervivència.
Per això cal que la ciutadania, la qual representa la sobirania popular, recuperi aquest poder i revalori el
sistema democràtic alhora que exigeix a l’Estat, al Govern, l’exercici i garantia d’aquests drets socials,
econòmics, polítics i culturals.

Crisi política
La crisi europea no és només conseqüència de la crisi global, sinó que són els dirigents dels estats
membres i de les institucions comunitàries els que han deixat Europa en aquest estat, destruint i
pervertint el somni federalista de la construcció europea.
La Comissió Europea i el Consell de la UE, les dues institucions amb més capacitat de decisió de la UE,
defensen aferrissadament que la crisi econòmica i de l’euro està provocada pel deute i el dèficit públic;
diagnosi totalment equivocada: són les mesures neoliberals i d'austeritat que han adoptat els dirigents de
la UE davant la crisi econòmica les que han fet créixer el deute i el dèficit públic.
La dreta europea està aprofitant la crisi per imposar un canvi de model de societat al·legant que el
problema és l’excés de despesa pública i de drets socials. Per resoldre la crisi, els mandats de la
Comissió i el Consell han insistit en una estricta disciplina pressupostària (és a dir, per controlar les
despeses dels governs) i per un programa de reformes estructurals desreguladores (privatitzacions,
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reformes laborals, reformes financeres, reformes de pensions). El Banc Central Europeu, en comptes de
comprar deute públic de països endeutats i actuar com a prestamista en última instància, ha fet
injeccions de liquiditat (via línies de préstec amb interès molt baix) a la banca privada, qui després ha
comprat deute públic amb tipus d'interès fictíciament elevats. És a dir, la banca europea s’està
recapitalitzant i fent beneficis a costa de l'augment del deute sobirà, i per tant, fent una transferència de
diners públics. Menys despesa pública vol dir menys demanda, més estalvi públic vol dir menys capacitat
de les famílies i les empreses per pagar els seus deutes, per tant, l’economia es contrau provocant una
caiguda dels ingressos a les arques del sector públic. El projecte de la dreta neoliberal europea requereix
d’una reducció de la despesa pública provocant una precarització de la vida de la gent, en particular de
les persones treballadores, pensionistes, nouvingudes, amb diversitat funcional, en risc d'exclusió, dones
i joves. Aquestes anomenades reformes estructurals que s’estan donant a diferents estats membres de la
UE, governats per la dreta tot i que també per la socialdemocràcia, estan devaluant les condicions de
vida de les classes populars (sobretot a la perifèria de la zona) amb l’esperança que aquestes mesures
creïn una Europa més competitiva i exportadora. Després de la primera crisi, provocada per la
desregulació dels mercats financers i la bombolla immobiliària, les polítiques d’austeritat i de manca de
liquiditat com a conseqüència de la crisi del sistema bancari europeu (rescat sense condicions amb
diners públics) ens han portat a una segona recessió, on s’ha ampliat la crisi del deute sobirà, el
creixement ha caigut bruscament, i l’atur s’ha disparat (particularment allà on les retallades han estat més
dures).
L’Estat Espanyol, juntament amb altres estats de la perifèria d’Europa, és un dels que més ha aplicat
aquestes retallades. Aquest, però, té una sèrie de singularitats que fa que la crisi espanyola sigui diferent
a la que pateixen els països del seu entorn. La transformació estructural que han patit els països del món
va ser a conseqüència de les polítiques neoliberals, i en el cas espanyol, aquestes es van produir en un
procés de transició de la dictadura a la democràcia. Aquest fet és rellevant en tant que la transició (en
cap cas modèlica) va permetre que les dretes d’escassa tradició democràtica mantinguessin el seu poder
i l’orientació del règim franquista que protegia a l’empresariat i a la banca mitjançant la seva permanent
presència en el poder polític. És representatiu que encara a finals del 2006, només un vintena de les
grans famílies eren propietàries del 20,14% del capital de les empreses de l’Ibex-35, i que una petita elit
de 1.400 persones (que representen el 0,0035% de la població espanyola), controlava recursos que
equivalen al 80,5% del PIB. A aquest fet s’hi ha d’afegir que ja des de l’any 1996 l’Estat Espanyol va
apostar per una política econòmica basada en la construcció i el turisme, apostant així per un creixement
desmesurat de llocs de treball no qualificats, temporals i inestables, i per oferir via lliure als mercats
financers en poder especular amb l’habitatge i els sòls urbans. Amb el col·lapse del sistema financer
global, va esclatar a Espanya la "bombolla immobiliària”, fent que la majoria de persones que treballaven
en aquest sector fossin acomiadades, i que els mercats especulatius toquessin fons per la falta de
vendes i la no rendibilitat dels diners especulats. A més a més, d’aquesta aposta per la construcció se’n
deriva una mancança de capital social dedicat a la formació i a la innovació, una manca d’inversió en
sectors més productius, de cura i de serveis, i fiables en llarga durada, com l’I+D+i i tecnologia punta, que
fa que sigui poc competitiu en comparació amb d’altres països europeus del voltant. Aquesta economia
poc competitiva, d’escàs valor afegit, i d’una mà d’obra poc qualificada, s’ha vist encara més perjudicada
per un mercat laboral que consta d’unes condicions de contractació molt favorables al gran empresariat i
una alta temporalitat dels treballadors i treballadores, condicions agreujades en la recent reforma laboral.
La crisi que pateix l’Estat Espanyol, però, no només és econòmica i social, sinó també democràtica, tal i
com ens demostra la cada cop més inexistent separació de poders. En aquesta mateixa línia cal iniciar
una lluita contra la impunitat, així com lluitar per la justícia, la veritat i la reparació de les víctimes del
franquisme per tal de tenir una veritable democràcia.
En un món com l’actual, els estats són massa petits per mantenir la seva capacitat de governar les
societats i l’economia ja que aquesta depassa de molt l’escala estat-nacions. Per això és clau reforçar la
capacitat de la UE de governar l’economia (i per tant, cedir sobirania dels estats a la UE); per tant cal
reforçar els poders del Parlament Europeu i que aquest compti amb el dret d’iniciativa legislativa i d’elegir
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el president de la Comissió, creant així, una UE més democràtica. En l’actualitat la Unió Econòmica i
Monetària treu sobirania als estats membres però l’aboca al mercat, no a les institucions de la UE. Els
Estats ja no només no tenen competència en matèria de política monetària, sinó tampoc tenen bona part
de la sobirania en matèria de política fiscal (els pressupostos nacionals es poden intervenir o els
impostos sobre el capital són difícils d’incrementar), provocant així que les autoritats públiques (siguin
estats o la UE) no puguin governar els mercats. Davant la crisi, existeix un cas a Europa on la sobirania
popular s'ha alçat contra l'omnipotència dels mercats: Islàndia. Després de que tant els governants com
els directius de la banca es lucressin amb l'esclat d'una bombolla especulativa, deixant el país amb un
enorme deute, els poble islandès ha sigut capaç d'organitzar-se i negar-se a seguir les directrius dels
mercats, portant als tribunals els responsables de la crisi.
Les dues grans receptes per a la sortida de la crisi, les retallades del dèficit i les reformes estructurals,
tenen un element en comú: no s’han decidit en processos democràtics ni responen als interessos de la
ciutadania. Es força als governs a adoptar polítiques no contemplades en els compromisos electorals,
redueixen la capacitat dels parlaments per legislar i minen la capacitat de la ciutadania per pressionar els
poders públics per fer-los abandonar la carnisseria social. Ens trobem davant un autèntic robatori de
sobirania democràtica. En el cas de l’Estat Espanyol, els mercats han imposat els seus interessos fins i
tot en la Constitució, amb una reforma pactada per PP i PSOE d’esquenes a la ciutadania, negant la
possibilitat de referèndum i fent miques el poc que quedava de consens constitucional. Una situació
similar s’ha viscut amb les reformes estructurals. La reforma de les pensions obeeix als interessos dels
grans fons d’inversió privats (que es nodreixen en bona part de les aportacions dels plans privats de
pensions) per incrementar la seva quota de mercat precaritzant el sistema de pensions públiques. Les
reformes laborals imposades a alguns estats, com l’aprovada al 2010 i empitjorada al 2012, és un altre
element que únicament busca beneficiar als mercats i grans inversors, despreocupant-se de les
necessitats reals de l’economia i dels drets de les persones treballadores.
Els principals responsables polítics de l’actual situació són les famílies polítiques que han governat els
estats membres clau de la UE així com les institucions d’aquesta: és a dir, liberal-conservadors (PP) i la
tercera via (PSOE). La radicalitat de la dreta (conservadors i liberals) ha necessitat imposar les seves
idees, també la passivitat o, fins i tot, la connivència de la socialdemocràcia reformista coneguda com a
tercera via (que va ser l’hegemònica a Gran Bretanya amb Blair, Alemanya amb Schröder i a l’Estat
Espanyol amb Zapatero), que acceptava els principals elements del model neoliberal, introduir alguns
matisos de protecció social i llibertats personals, però mai eixamplant les bases de l’estat del benestar ni
amb reformes profundes o estructurals del model del lliure mercat. Actualment la UE és governada per
una coalició de conservadors i liberals. L’any 1980, la remuneració del treball representava el 73% del
3
PIB de la Unió Econòmica Monetària , mentre que a l’any 2005 aquesta mesura havia baixat 10 punts,
fins el 63%. Cal endegar un gir polític que es preocupi no només de resoldre la crisi que afecta a
l’economia i la ciutadania, sinó també la que està posant en perill el projecte europeista; és necessari
reorientar el procés de construcció europea cap a un projecte federal que permeti la recuperació per a la
UE de la sobirania que el sector públic ha enviat cap als mercats.
A més, en l’actual context de retallades i de feblesa de les institucions democràtiques, davant els mercats
i amb un progressiu augment de les mobilitzacions els governs, amb l’excusa del manteniment de l’ordre
i la seguretat impulsen mesures més pròpies d’una dictadura que no pas d’un sistema democràtic i un
estat de dret. Així, els mateixos governs que dinamiten drets socials i laborals fonamentals, imposen
mesures amb l’objectiu de dificultar i impedir les mobilitzacions i accions de protesta tot qüestionant
l’estat de dret i els drets polítics i llibertats fonamentals.
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La UE ha d’esdevenir un escenari central de combat en l’eix esquerra-dreta; no pot ser l’únic espai
democràtic del món en el que hi ha govern però pràcticament no hi ha oposició. En definitiva, en aquest
context de crisi, la UE pot ser i ha de ser un factor de redistribució de la riquesa, d’incentivació de
l’ocupació i d’impuls i reorientació de l’economia cap a formes de producció i consum sostenibles
ambiental i socialment.

Crisi ecològica
L’actual crisi té també un important component ambiental estretament relacionat amb la pròpia evolució
del capitalisme especulatiu. Alguns dels sectors més poderosos són també els sectors amb major
impacte al territori i amb major consum dels recursos naturals de què disposem. Aquests sectors
econòmics, pel seu desmesurat poder i per la seva naturalesa transnacional es troben sovint fora del
control democràtic de l’estat i sovint, fins i tot, afavorits pels governs del PP, PSOE i CiU que basen el
creixement en “més totxo, ciment i petroli”.
A l’Estat Espanyol han estat tres sectors els que han tingut una major responsabilitat de la crisi
econòmica i social. Un d’ells és el sector financer, tal com hem detallat a l’apartat anterior. Els altres dos
són el sector energètic i el sector de la construcció. Aquests dos sectors són, en primer lloc, els dos
màxims responsables de la degradació ambiental, però també són importants obstacles per a una sortida
justa i sostenible de la crisi.
Les grans reivindicacions presents i passades en matèria ambiental a Catalunya i a l’Estat, guarden
estreta relació amb el poder d’aquests sectors: el 4t Cinturó, la MAT, Bracons, el transvasament de
l’Ebre, el moviment antinuclear o la protecció de Collserola i la resta de grans parcs naturals; tots són
conflictes que xoquen amb els interessos de les empreses energètiques i les constructores (sigui en la
seva vessant de construcció de grans infraestructures o en la seva vessant de construcció immobiliària).
Són sectors extremadament extensius en inversions, amb projectes faraònics, que limiten les inversions
en aquelles infraestructures sostenibles que beneficien a la majoria de la població: l’AVE i els aeroports
són extremadament més cars que la promoció del transport públic com les rodalies o els regionals. Els
grans transvasaments són més cars que el desenvolupament de la Nova Cultura de l’Aigua. Les grans
autopistes són més cares que vies interurbanes integrades al territori i que garanteixin una mobilitat de
proximitat i segura, que en cap cas descongestionen la concentració de cotxes sinó que estimulen més
matriculacions i per tant generen més contaminació.
És completament injustificable que un estat com l’espanyol sigui el segon del món amb més quilòmetres
d’AVE (darrera de la Xina) i el primer de la UE en nombre d’aeroports. Alemanya, amb el doble de
població i el triple del PIB, té 38 aeroports, 12 menys que l’Estat Espanyol. Ara, veiem com s’han de
tancar línies d’AVE amb 12 passatgers al dia i com hi ha pobles de menys de 5.000 habitants amb
estacions d’alta velocitat. L’impacte econòmic de l’AVE ha estat de 50.000 milions d’euros i la despesa
prevista pels propers anys, segueix sent de 30.000 milions. Són xifres superiors al conjunt de les
retallades pressupostàries de l’any 2011 i 2012. Mentre tot això succeïa, el manteniment de les
infraestructures de mobilitat més populars, com les rodalies i els regionals, que no tenen un cost
econòmic tan elevat eren oblidades. Entre 1990 i 2006 l’AVE, que transporta aproximadament el 3% dels
viatgers i viatgeres per tren (uns 5 milions a l’any), es va emportar el 97% de la inversió en ferrocarril.
Mentre que rodalies i regionals, que transporten el 97% dels usuaris i usuàries de tren (uns 133 milions
de viatgers a l’any), es va emportar poc més del 3% d’inversió.
Una de les múltiples conseqüències d’això era un major ús del vehicle privat i, per tant, una major
demanda popular d’autopistes. Espanya és l’estat de l’UE amb més quilòmetres d’autopista i fins i tot
Catalunya supera en més d’un 50% la ràtio de quilòmetres d’autopista per habitant respecte la de la UE.
La realitat ha mostrat que algunes d’aquestes autopistes s’han quedat gairebé buides. Un bon exemple
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d’això són les autopistes radials de la Comunitat de Madrid, amb molts menys cotxes dels previstos. Les
9 empreses concessionàries del servei haurien d’haver tingut importants pèrdues, com a resultat de la
seva inversió il·lògica. Però CiU i PSOE van mantenir una activa defensa dels seus interessos que va
acabar aprovant un fons de més de 80 milions d’euros anuals per compensar les pèrdues només en
aquestes autopistes radials, demostrant aquesta relació del poder econòmic i un determinat poder polític.
Aquesta obsessió per l’autopista, és una de les causes de què l’Estat Espanyol estigui en camí
d’incomplir els compromisos de reduccions de CO2 pel 2020. I fa que el 54% del consum energètic
conjunt sigui provinent del petroli (sumant consum elèctric i el consum de vehicles). Amb l’augment dels
preus del petroli i el progressiu esgotament en els propers anys, el vehicle privat cada vegada és més car
i ineficient, però no s’està fent cap mena d’inversió per revertir la situació.
En la vessant immobiliària, la llista dels greuges causats pel sector seria inacabable: bombolla
immobiliària, depredació del litoral, destrucció d’espais naturals, especulació amb el preu del sòl i un llarg
etcètera d’impactes negatius més. Més enllà dels impactes socials, l’impacte ambiental ha estat
elevadíssim. L’especulació i l’elevat preu de l’habitatge ha traslladat a milions de ciutadans i ciutadanes a
les perifèries de les grans ciutats. Aquesta difusió de les ciutats suposa un increment de la mobilitat
induïda per anar a la feina, als centres d’estudi o, directament, per l’ús dels serveis, polaritzant les
diferències socials entre zones de la ciutat.
El sector energètic és l’altre gran cavall de batalla de l’ecologisme polític. Als darrers anys, les
renovables han crescut i són un fenomen imparable a la ja feble política de promoció de les energies
renovables realitzada pels darrers governs del PSOE, cal afegir-hi les amenaces que s'estan evidenciant
amb els primers passos del govern del PP: les renovables són l’enemic. Ho són perquè garanteixen la
sobirania energètica, trenquen amb l’oligopoli actual de grans i poderosíssims productors.
Els productors tenen un marc legislatiu abusiu, que els garanteix els majors beneficis de tots els països
europeus, els coneguts com a “beneficis caiguts del cel”. Al mercat del sector elèctric diàriament es
realitza una subhasta per comprar energia en funció de les previsions de les necessitats. El preu que es
paga a totes les energies és el preu de l’energia més cara en entrar a la subhasta, que sol ser el cicle
combinat (gas natural). Quina traducció té això a la configuració del preu de la factura de la llum? El
quilovat de l’energia nuclear costa 40 €, el de l’energia hidràulica 39. Com que l’energia que sol marcar el
preu mitjà final és molt superior, d’uns 55€ per kilowatt, això suposa uns beneficis gratuïts i de 1.000
milions d’euros a l’any per les nuclears i de 650 milions d’euros per a les hidroelèctriques. A més cal tenir
en compte que són dos sectors que externalitzen part dels seus costos, que la nuclear encara no ha
resolt la gestió dels residus, dels quals se’n responsabilitza l’estat, i que les empreses d’energia
hidràulica s’aprofiten de l’ús d’infraestructures construïdes pels presos franquistes fa més de 50 anys i
absolutament amortitzades. Els dos grans partits s’han negat a modificar aquest marc regulador obsolet i,
per contra, han blindat la continuïtat de les centrals nuclears més antigues, assegurant més beneficis a
les empreses que les gestionen.
Només amb el que ingressen aquests dos sectors hi hauria suficients recursos per impulsar l’eficiència
energètica i les energies renovables. Però enlloc de fer-ho, les responsabilitzen de l’elevat preu de la
factura i retallen els ajuts. Fent-ho, es condemna tot un sector que podria suposar una alternativa de
creació de llocs de feina i de creixement amb futur. Però òbviament el fet que posi en risc la privilegiada
situació de les elèctriques i les empreses extractores i comercialitzadores de petroli les ha situat al punt
de mira del nou govern. Però no només les hidràuliques i les nuclears tenen uns interessos econòmics
contraris a la protecció del medi ambient. També les indústries extractives i comercialitzadores de
combustibles fòssils, especialment del petroli. Les laxes exigències d’emissions als cotxes i una mobilitat
de mercaderies amb només un 2% de ferrocarril, que contrasta amb el 18% de la mitjana europea, són
dos dels elements on veiem com s’avantposen els interessos de les petroleres que de la societat en el
seu conjunt. El sector s’abraça desesperadament a l’única carta de trobar noves reserves per garantir la
seva continuïtat. Estan proliferant exploracions a la costa cantàbrica i atlàntica així com prospeccions
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amb noves tècniques com el fracking (prohibida a França). La manca de control de l’impacte ambiental i
d’exigències de seguretat pot acabar en com el que recentment vam veure al Golf de Mèxic, amb un
impacte sobre els ecosistemes marins i l’activitat econòmica relacionada amb el mar inassolibles.
Mentrestant, l’impacte atmosfèric del sector elèctric segueix desbocat. L’augment de les emissions en la
producció energètica creix any rere any, arribant a límits rècord durant aquest 2012 per la producció
massiva mitjançant la font més contaminant, que és el carbó.
D'altra banda, aquest sistema depredador del medi ha provocat la desaparició de milers d'espècies
animals i vegetals així com continua posant múltiples espècies en perill d'extinció provocant un
desequilibri dels ecosistemes de conseqüències imprevisibles.
Per tot plegat, la transició de la vella economia cap a un nou model sostenible és un dels reptes de
l’ecologisme polític. Si durant el segle XX la major creació de llocs de feina va venir produïda per
l’eixamplament dels drets socials i laborals (pel creixement dels serveis públics com l’educació o la
sanitat, o del turisme de l’increment del temps de l’oci de les persones treballadores), al segle XXI el gran
jaciment de creació d’ocupació seran les polítiques ambientals. Però treballar per a la defensa del medi
trobarà fortes resistències, primer pels que voldran confrontar falsament la sostenibilitat amb el progrés
econòmic i el benestar. I també, lògicament, dels sectors econòmics més poderosos que tenen el seu
negoci muntat amb la destrucció del medi i que veuen en l’avenç de les polítiques verdes una amenaça.

2. L’ALTERNATIVA: L’ECOSOCIALISME
Ecosocialisme
Els vestigis del sistema capitalista apareixen al continent europeu durant l’edat mitjana per substituir
progressivament al feudalisme i esdevenir el sistema econòmic globalitzat que és actualment. Aquest és
un sistema econòmic que té com a trets bàsics la propietat privada dels mitjans de producció, la creació i
intercanvi de béns i serveis a canvi d’un benefici, l’acumulació de capitals, la competència, i el treball
assalariat. El capital fa referència al conjunt de mitjans de producció –reals o monetaris– susceptibles
d’originar una renda, sent el capitalista el titular dels mateixos. Així doncs, aquesta definició assenyala
els conflictes socials claus al llarg de la història: qui posseeix allò que genera la riquesa material
mitjançant treball (els mitjans de producció) és qui es queda amb les rendes o plusvàlues (beneficis)
generats en aquest procés, i en base a què es decideixen socialment els dos aspectes anteriors.
Pels defensors del capitalisme, el dret més bàsic i inalienable de tots és el dret a la propietat privada. La
majoria de la població mai ha tingut lliure accés a la propietat o mitjà de producció que li garantís no
només el benestar i el progrés sinó la supervivència. L’acord entre el capitalista i el treballador assalariat
és un acord (o contracte) lliure, que suposa ser el punt de trobada entre les necessitats del capitalista per
fer augmentar la rendibilitat dels seus mitjans de producció i les de l’assalariat d’augmentar el seu
benestar. No obstant, la posició de força que ostenta el capitalista li permet sotmetre a la persona
assalariada a condicions miserables. És el que s'anomena explotació. Així doncs, el capitalisme és un
model de societat basat en l’intercanvi de béns i serveis i d’acumulació de capitals que parteix d'una base
desigual, i que per tant, no millora les condicions de vida del conjunt de la població.
La caiguda del mur de Berlín i de la URSS, significa la fi de la Guerra Freda i per tant es produeix un
canvi d'estratègia del sistema. Fins aquell moment, el capitalisme de la Guerra Freda mantenia l'equilibri
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gràcies als enfrontaments entre els dos blocs, entre els dos models, amb guerres a tots els continents
menys a Europa que generaven una indústria armamentística per una banda, mentre que per l'altra el
capitalisme industrial produïa béns i serveis per a reconstruir aquests països en guerra. Amb la fi
d'aquestes tensions, el capitalisme gira la seva mirada depredadora cap al si dels països que conformen
el seu sistema (gairebé tots) i ataca directament l'Estat del Benestar construït amb el pacte social de
finals de la IIGM. Davant aquesta nova situació, a finals del segle XX la vella esquerra es replanteja els
objectius per assolir la igualtat social així com el model de Socialisme que es vol dur a terme.
Així neix una de les vies del socialisme, l'ecosocialisme. Aquesta ideologia lluita per l’abolició de
l’explotació, i les reivindicacions dels nous moviments socials de finals de segle. Manté els objectius
emancipatoris de classe del socialisme tradicional, renegant de metes reformistes, de la
socialdemocràcia i de la burocratització de vells models socialistes. Davant la crisi ecològica,
l’ecosocialisme combat el model de desenvolupament productivista i proposa una transformació radical
de les necessitats i els models de consum, és la producció ecològica sota condicions socialistes les que
proporcionen la via per a superar les crisis capitalistes. L’ecosocialisme allibera la població de la
dependència als combustibles fòssils i, en conseqüència, allibera a molts països rics en aquests recursos
naturals, com el petroli, de l’imperialisme capitalista.
En l'actualitat, però, el capitalisme ha esdevingut purament financer i la propietat intel·lectual ha adquirit
molt protagonisme. Aquesta es basa en el mateix dret a la propietat privada anteriorment referit als
mitjans de producció tangibles, però aplicat a aquells mitjans de producció intangibles tals com creacions
artístiques, descobriments i invencions científiques, dissenys, etc. La propietat intel·lectual s'entén com el
dret dels individus a apropiar-se d’un tros del coneixement humà per protegir-lo i rendibilitzar-lo, negant a
la resta de la humanitat el dret a fer-ne ús. Reconeixem la pertinença d’una idea original en l’àmbit

creatiu i el dret a percebre una retribució per ella; però no el dret a lucrar-se mitjançant la seva
distribució o la restricció de la mateixa. Pel que fa al capitalisme financer és aquell que obté beneficis
monetaris fruit no de la producció material de béns o serveis, sinó del moviment del capital; l'anomenada
especulació. Gràcies a la tecnologia actual que permet moure grans volums d’informació ràpidament, i
mitjançant mecanismes financers, a través de bons, opcions, futurs, divises i derivats. Mitjançant
mecanismes d’intercanvi monetari teòricament innocus, obtenen una capacitat inimaginable per alterar
l’economia productiva.
El capitalisme incentiva d’arrel la promoció del benefici individual, la rendibilització de la terra i la
plutocràcia de mercat. És per aquest motiu que cal combatre’l en favor de modes de producció basats en
el benefici col·lectiu, la sostenibilitat ambiental, i la presa de decisions democràtiques.
Per tots els motius exposats anteriorment, cal eradicar el capitalisme des de l’ecosocialisme, fer oposició
frontal a aquest model polític, econòmic i social. És a dir, entenem l’ecosocialisme com una forma més
d’anticapitalisme.
Des dels anys 80 el sistema està generant una desigualtat estructural. Els anomenats “ascensors
socials”, que haurien de permetre a les persones obtenir una posició a la societat amb independència de
la seva classe social d'origen, han deixat de funcionar. Les persones de classe treballadora ni tan sols
tenim garantida les condicions materials per a exercir la nostra llibertat. És a dir, el nivell de precarietat al
que estem arribant, especialment les generacions més joves, amb baixos ingressos, inestabilitat,
dificultat d’accés a l’habitatge, etc., fan que els individus no puguem ser veritablement lliures. Per això
des de JEV pensem que cal impulsar propostes en la línia d’emancipar a les persones davant les
imposicions del sistema, com la Renda Bàsica Universal o ingrés ciutadà, que garanteixi que tota
persona, física o jurídica, gaudeixi d’un nivell de vida digna. En aquest sentit, també s’ha de plantejar la
necessitat de regular l'acumulació màxima de capital que pot tenir una persona, amb mesures com un
salari màxim o renda màxima universal, la regulació d'herències, etc. Considerem que és inadmissible
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l’enorme diferència d’ingressos i riquesa entre els diferents individus de la societat, que l’actual sistema
econòmic capitalista no només no redueix sinó que fa augmentar any rere any.
També és el moment de replantejar-se la propietat privada com a base del sistema. L’alternativa és la
propietat col·lectiva en diferents graus, que permeti que la titularitat, la presa de decisions al respecte, la
responsabilitat sobre la mateixa i el gaudi dels beneficis generats sigui també col·lectiva: des de la
propietat estatal (de tota la societat) per a aquells mitjans de producció que no produeixen beneficis
monetaris sinó socials, tals com l’educació i la sanitat, fins per a aquells béns i mitjans de producció
naturals que ara sabem que no són infinits, com l’aigua, l’energia, l’espectre radio-elèctric, etc. Són
moltes les societats que no comparteixen el concepte de propietat privada, i precisament l'entenen en
aquesta línia: la terra com a bé col·lectiu pel benefici de la comunitat.
En la mateixa línia, cal tenir en compte la petita propietat col·lectiva de diferents tipus de cooperatives en
què el treball i les necessitats dels seus membres tenen més pes que el capital. Aquesta alternativa ha
d'impregnar també a la propietat intel·lectual, fent que ningú pugui apropiar-se de les idees alienes en
benefici propi, però també que cap idea profitosa quedi fora de l’abast de la societat.
És moment d’anar més enllà, rebutjant el treball assalariat com a relació entre la propietat dels mitjans de
producció i l’aportació de força de treball. L’alternativa no és el bescanvi, sinó que l’alternativa és la
participació democràtica en tots els nivells de la producció, tant en la responsabilitat sobre la mateixa
com a l’hora de gaudir dels beneficis. Molts mitjans de producció han de ser de propietat estatal, per tal
de controlar democràticament l'economia, generar llocs de treball, garantir els drets dels treballadors i
treballadores, i garantir la redistribució equitativa de la riquesa.
Un dels pilars de l’ecosocialisme és l’altermundisme, en tant que és un moviment polític que no només fa
oposició al capitalisme sinó que proposa sortides a la globalització neoliberal. Si el pensament dominant
de la globalització capitalista planteja que no hi ha alternativa a la desigualtat, la destrucció del planeta i
la reducció de drets a les persones, l’altermundisme abraça l’internacionalisme i impulsa l’emancipació
social i ambiental.
Els orígens del moviment es troben entre el Fòrum Social Mundial i el famós lema “Un altre món és
possible” – després s’afegiria “i necessari”–, la organització ATTAC i el mensual polític i informatiu Le
Monde Diplomatique. La mobilització d’agents socials durant les cimeres del clima de Nacions Unides
(conegudes com COP), així com les iniciatives tals com Rio+20, van deixar patent la simbiosi entre
l’ecosocialisme i l’altermundisme.
Els acords i les organitzacions internacionals com l’FMI o la UE poden tenir diverses funcions. En aquest
moment, les seves funcions són majoritàriament negatives per a l’emancipació dels pobles del món i la
conservació del medi ambient (només cal veure les mesures d’austeritat i les reformes que planteja l’FMI
a cada país al que suposa que ha d’ajudar). Però com en la resta de ficcions d’organització humana,
aquesta situació és reversible i modificable. Creiem fermament en la capacitat de gestió d’organismes
com la UE i considerem que és necessari repolititzar la institució dotant-la d’una sèrie de valors que ara
estan en crisi. És imprescindible que la UE aparegui com un subjecte de debat polític en l'imaginari
col·lectiu.
JEV pensem que és possible imaginar un altre tipus d’organització entre persones del món, a vegades
subvertint algunes de les eines que ens dóna el capitalisme globalitzat per organitzar-nos per tal de
millorar les nostres condicions de vida i garantir la sostenibilitat de l’entorn. Així, la solidaritat
internacional dóna lloc, a la vegada que nodreix, esdeveniments com el Fòrum Social Mundial o les
contracimeres del G8 o G20. Internet ens permet comunicar-nos i coordinar-nos amb moviments que es
troben geogràficament lluny per a defensar drets humans comuns, o apropar demandes de la perifèria al
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centre. Així es va gestar, per exemple, la victoriosa oposició contra els injustos i neoliberals ALCA o
6
ACTA .
En l’estat i ordre actual del planeta, el canvi només és imaginable a escala internacional, i la sostenibilitat
ambiental només pot ser –per definició– mundial. Les línies de producció de les empreses ja no estan en
un o un parell de països. Saber de l’existència d’injustícies a dins i a fora de les nostres fronteres ens
obliga a pensar no només en casa nostra sinó també en els nostres veïns. Estem, doncs, abocats a un
canvi mundial si volem societats més justes i sostenibles. És possible imaginar i construir organitzacions
supragovernamentals escollides democràticament i transparents que vetllin per l’emancipació de les
persones. Ha de ser l’Assemblea General de la ONU el lloc per a decidir com ajudar als països en crisis
econòmica, o com lluitar contra el canvi climàtic, i per tant ha de tenir un poder vinculant.
A JEV som altermundistes perquè entenem que la millor manera de plantar cara a les injustícies de la
globalització capitalista és aquella que es fa a consciència de les limitacions i injustícies del present i
proposa alternatives. No som antiglobalització perquè ens sembla imprecís i de curt abast. La nostra
lluita és per l’internacionalisme, l’emancipació social i la sostenibilitat ambiental, no per una tornada a un
temps pretèrit de globalització falsament idealitzat.
En definitiva, JEV som ecosocialistes, en tant que l’ecosocialisme és una ideologia política que lluita per
l’alliberament social, contra tot tipus de dominació, per una societat justa, democràtica i igualitària,
fonamentada en valors ecologistes, pacifistes i feministes. El nostre repte més important serà el saber
articular un sistema de propostes d'accions i polítiques que desenvolupin a la pràctica aquesta
constel·lació ideològica com a veritable i sòlida alternativa al capitalisme, que genera la polarització i
desigualtat social actualment. Un altre món no només és possible, és necessari i és el nostre objectiu.

3. LES NOSTRES LLUITES
Davant aquesta crisi global, cal articular un model alternatiu que faci front a l’agressió neoliberal i
capitalista per tal d’acabar amb les vulneracions de drets humans i ambientals. JEV aposta per la política
com a eina de transformació col·lectiva per a assolir un model equitatiu, socialment just, solidari i
sostenible.
Pensem que el món es pot transformar des de molts espais: des del carrer i els moviments socials, des
de la construcció d’alternatives col·lectives quotidianes i des de la responsabilitat personal. Però
fonamentalment, creiem que es pot canviar des de la política. No ens agrada com funciona l’actual
democràcia, però creiem més necessari que mai utilitzar totes les eines, també les institucionals, per a
fer possibles totes aquelles transformacions en les que creiem. Per això, plantegem aquestes lluites, que
no són ni les úniques ni només nostres, però són aquelles en les que persistirem per aconseguir canviar
aquest món que no ens agrada i fer possible el que somiem.

Lluita contra la desigualtat global: la cooperació
JEV entenem la cooperació com un instrument potent de transformació social i de lluita contra la
desigualtat global, conseqüència directa d’un sistema capitalista cada vegada més ferotge. La crisi
financera, econòmica i social ha evidenciat l’acció depredadora del sistema capitalista i la necessitat de
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vertebrar alternatives que tan sols poden ser exitoses si s’articulen a escala global. Així doncs, la
cooperació entre territoris esdevé una de les eines imprescindibles per fer front a aquesta crisi, per poder
sortir-ne creant un nou paradigma que deixi enrere la vella economia al servei dels mercats i
l’especulació. La cooperació es presenta com una necessitat, com l’única opció de resistència i
enfortiment de la xarxa d’alternatives que s’oposa a la globalització capitalista.
La nostra organització sempre s’ha posicionat com a internacionalista, amb veu pròpia sobre tot allò que
passa al món i defensant els interessos de la ciutadania, oposant-nos als estrictament individuals. JEV
defensem la cooperació entre pobles a tots nivells per tal d’aconseguir un benefici mutu, i en el context
actual això passa per aconseguir una sortida justa i solidària a la crisi en què estem immersos. Un altre
món segueix sent possible però per aconseguir-lo s’ha de capgirar el sistema on vivim.
Seguint les màximes dels fòrums socials, que han posat les bases de la resistència a les polítiques
neoliberals de la majoria dels estats occidentals i dels organismes internacionals durant la darrera
dècada, es fa més necessari que mai pensar globalment i actuar localment. La cooperació ha de ser,
doncs, un instrument al servei d’aquesta tesi que té com a objectiu arribar a la igualtat real entre homes i
dones d’arreu del món.
Les alternatives existeixen però cal posar sobre la taula quines relacions de poder s’estableixen entre els
països del nord i del sud, els enriquits i els empobrits, i quina xarxa teixim per tal que les iniciatives
exitoses d’aquí i d’allà donin els seus fruits als serveis d’una causa comuna: la igualtat total.
En el marc del capitalisme global, la cooperació es posiciona, necessàriament, a favor o en contra de la
dinàmica de la globalització, ja que en aquest context les fronteres nacionals es desdibuixen i l'estat
deixa de ser un marc de desenvolupament o subdesenvolupament. En aquest marc, serà pro-sistema la
cooperació que tingui per objectiu o bé inserir els individus al sistema o bé pal·liar els efectes del
capitalisme i seran anti-sistema aquelles accions que tinguin per objectiu resistir a la dinàmica
globalitzadora.
La cooperació pro-sistema promou l'extensió del mercat i de l'anomenat “bon govern” i deriva,
majoritàriament, en assistència humanitària i social, de manera que ajudarà a l'extensió del capitalisme
globalitzat. Amb el context actual, l'únic que pot assegurar un desenvolupament social, humà i sostenible
són les accions que s'orientin cap a una desconnexió del sistema, una resistència a la globalització. Així
doncs, des de JEV defensem aquella cooperació que fuig de l’assistencialisme i les cures pal·liatives, la
cooperació que tan sols pretén inserir al sistema aquells pobles que n’han quedat al marge per culpa de
la pròpia dinàmica d’aquest. Ens declarem, com hem dit anteriorment, altermundistes i donem suport a la
cooperació que uneix les diverses resistències d’arreu del món i que articulen una xarxa tímida però
consistent d’oposició al sistema capitalista. A més, des de JEV creiem en la importància de involucrar en
tots els aspectes de la cooperació a la població nativa d’aquests països, ja resideixin aquí o en el seu
país d’origen. És necessari incloure en les xarxes de cooperació a la població més directament
implicada, ja que aquesta millor que ningú coneix la realitat social del país objecte de la cooperació i les
seves necessitats més bàsiques.
Dècades enrere, des dels inicis de la cooperació entre el nord i el sud i amb la proliferació d’ONG de tot
tipus, l’assistencialisme era el pal de paller d’una cooperació que oferia tan sols peixos als territoris
empobrits. Sortosament, i gràcies al paper d’algunes ONG i altres entitats, aquell model ha anat derivant
cap a un que també ofereix alternatives, canyes que permeten als països empobrits cercar les seves
pròpies sortides. Malauradament, però, el temps ha demostrat que no es tracta d’oferir petites
alternatives de resistència, que no es tracta només d’empoderar certs sectors per tal que ells
aconsegueixin la igualtat social.

15

Les classes socials més desfavorides hem partit sempre de diversos graons per sota que els poderosos
que ens oprimeixen i perpetuen un sistema que mai voldrà l’empoderament de la majoria de la població.
La sortida individual que proposen alguns, al nord i al sud, és el màxim triomf de la societat capitalista,
que pretén trencar qualsevol llaç de complicitat i solidaritat entre els pobles. És l’hora, per tant, de fer un
pas més enllà de les canyes, d’enfortir les tímides xarxes de resistència (nord-sud, nord-nord) que hi ha
entre els països i dins d’aquests (sud-sud) per tal d’oferir alternatives sòlides a un sistema que està més
que esgotat.
Les resistències als sistemes han d’enfortir un moviment altermundista que parla de desenvolupament
rural, de producció agrícola sostenible, de sobirania alimentària, de gènere, de petjada ecològica, de
consum responsable, d’altres formes de consumir molt més responsables, que posa els serveis a les
persones i el medi ambient com a bases de la creació d’ocupació de qualitat i no deslocalitzable. Les
tímides però fonamentades resistències proliferen per barris i localitats d’arreu cercant una economia al
servei de les persones, una economia social que obvia la finalitat irracional del benefici econòmic per
prioritzar el benefici col·lectiu i el benestar personal. Les experiències positives d’arreu del món han de
servir per posar les bases de la resistència “glocal”, aquella que transforma localment el que s’ha
concebut globalment: la lluita contra el capitalisme.
La cooperació multilateral, teòricament, hauria de garantir una neutralitat de l'ajuda major que en la
cooperació bilateral ja que, en principi, els organismes multilaterals estan més allunyats dels interessos
polítics i econòmics dels estats. Aquesta pretesa neutralitat i la capacitat de mobilitzar més recursos que
un país haurien de permetre afrontar millor els reptes del desenvolupament del segle XXI, haurien de
permetre abordar les causes de fons de les desigualtats.
Els compliment dels drets humans ha de ser la base irrenunciable de tota cooperació, sigui entre estats o
entre pobles. Ens hem d’oposar a qualsevol relació política o econòmica amb estats que no compleixen
els drets humans. Aïllar-los i sancionar-los han de ser els primers passos a seguir per tal de fer-los caure
sense deixar de donar suport i protegir a la societat civil. L’existència d’organismes supranacionals,
democràtics i transparents, ha de permetre una actuació neutral i al servei de la lluita contra la
desigualtat.
El sistema de cooperació multilateral actual té, però, diverses deficiències que impedeixen que aquesta
neutralitat sigui real i es puguin abordar realment les causes de les desigualtats. Les institucions
internacionals no són democràtiques i qui marca el rumb de les polítiques acordades són els països més
poderosos del món, qui té dret de veto al Consell de Seguretat de l'ONU (Xina, Rússia, EUA, França i
Regne Unit), qui té més poder del vot al Banc Mundial, que són les economies més fortes del món, al
Fons Monetari Internacional, o els països membres de la UE que decideixen la política de cooperació
europea.
Sense democràcia, les accions adoptades per aquestes institucions multilaterals en matèria de
desenvolupament no responen a les necessitats i prioritats dels països que, en principi, haurien de ser-ne
beneficiats, sinó que responen als interessos dels estats que dominen aquestes institucions. Per altra
banda, l'ONU, que d'aquestes és la institució que més pot assegurar la participació dels països de la
perifèria en la presa de decisions, no té la capacitat de mobilització de recursos desitjada ja que moltes
aportacions són voluntàries o poden ser condicionades, es poden fer per abordar temes que decideix
l'estat donant, i, a més, tampoc té la capacitat d'incidència que caldria, ja que les resolucions aprovades
per l'Assemblea General, on tenen dret a vot tots els estats, no tenen un caràcter vinculant.
Urgeix doncs, una reforma del sistema multilateral de cooperació que el deslligui, realment dels
interessos particulars de cada estat i pugui abordar realment els reptes del desenvolupament del segle
XXI, amb un finançament i una autoritat reals.
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En aquest sentit, és necessari modificar l'orientació que des dels organismes de cooperació multilateral
s'està donant a l'ajuda des de l'aprovació dels Objectius del Mil·lenni (ODM) l'any 2000. Els ODM
redueixen la cooperació al desenvolupament a la lluita contra la pobresa, deixant de banda tota la
teorització que s'havia fet dels de l'ONU durant el segle XX sobre el desenvolupament humà i sostenible,
que tenia en compte altres aspectes de la vida humana com la participació, l'educació, el respecte per
l'entorn, la cultura, la sanitat, els drets de les dones, etc. En aquest sentit, els ODM signifiquen una
rebaixa de les expectatives pel que fa als objectius de la cooperació ja que, en definitiva, marquen
només, la disminució relativa de la pobresa, quan desenvolupament hauria de ser un concepte molt més
ampli.
La cooperació, a més, ha de quedar al marge de tot interès privat i estar al servei del benefici col·lectiu.
Així doncs, JEV ens oposem, per exemple, a que les empreses dels països enriquits siguin les
concessionàries de les transformacions que els països empobrits decideixin dur a terme. Lluitar contra
els intermediaris i contra els agents externs que tan sols pretenen treure rèdit econòmic de
l’empoderament col·lectiu i les resistències glocals ha de ser una de les nostres prioritats.

Sobirania alimentària
La sobirania alimentària és un dels elements clau d’aquest moviment. El model agroalimentari actual,
basat en el monocultiu intensiu per a la seva posterior exportació, no ha fet més que mostrar la seva
ineficàcia tant pel que fa a reduir el nombre de persones que pateixen fam al món com pel que fa a
establir les bases per a una producció d’aliments de qualitat capaç de preservar el medi ambient.
L’objectiu de l’agronegoci, lluny de ser la producció de les matèries primeres necessàries per a
l’alimentació de la població, és la generació dels màxims beneficis econòmics per a les grans
multinacionals, i aquest objectiu es manifesta en cadascuna de les seves etapes: producció, distribució i
consum.
La producció d’aliments es realitza majoritàriament en latifundis de països del Sud dedicats al monocultiu.
Aquests latifundis, molts cops resultants d’una desforestació, són explotats per grans empreses que
posseeixen el monopoli de les llavors i abusen dels agroquímics de síntesi. És important destacar que
aquells camperols que aconsegueixen explotar ells mateixos la seva pròpia terra no tenen més remei que
comprar les llavors transgèniques si no volen que les seves plantes morin quan els camps contigus
siguin ruixats massivament amb agroquímics. A més, els aliments resultants de les llavors transgèniques
solen ser infèrtils, de manera que els camperols es veuen abocats a una dependència perpètua de les
empreses distribuïdores de llavors. D’altra banda, la incertesa dels seus efectes secundaris en la salut i
el nefast ús que en fan les transnacionals de la mà de l'economia capitalista ens reafirma en la nostra
oposició en l'ús actual que es fa dels transgènics.
Pel que fa a la distribució, en el seu esglaó final, també està monopolitzada per unes poques
multinacionals que pressionen per a obtenir els aliments a preus baixos, de manera que escanyen els
petits productors que encara sobreviuen, alhora que actuen com a lobby per a que es legisli al seu favor.
Al seu torn, aquesta distribució monopolitzada, afavoreix el desacoblament entre les nostres dietes i
l’estacionalitat dels productes, fomentant dietes petro-alimentàries. A més, les fortes campanyes de
publicitat i de màrqueting associades a aquestes empreses generen dinàmiques de consum excessiu.
Les conseqüències per a l’entorn d’aquest model de producció-distribució-consum es fan evidents:
desforestació, pèrdua de diversitat genètica, abús dels fertilitzants sintètics (reduint així el cicle
reproductiu del terreny i hipotecant la producció de futures generacions), desplaçament de camperols cap
a les ciutats a causa de les pressions per expropiar terrenys que duen a terme multinacionals, elevat
consum energètic en el transport d’aliments, pèrdua del teixit comercial local, generació de residus i
malbaratament energètic associat al consum de productes industrialitzats i envasats, i un llarg etcètera.
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A l’agronegoci, cal sumar-hi l’especulació alimentària. Segons Veterinaris Sense Fronteres l’especulació
alimentària ha estat identificada com la principal causa de les recents crisis alimentàries: prenent les
dades de 2010-2011, s’estima que 2.000 milions de persones del món (1 de cada 3) utilitza més del 50%
dels seus ingressos per adquirir menjar. L’augment de preus dels aliments que segueix empobrint cada
7
dia a més persones, s’ha vist agreujat per l’aparició dels agrocombustibles . Un dels arguments que
sovint dóna la industria dels agrocombustibles és que redueixen les emissions de CO2. Considerant el
cicle de vida de la planta, en l’etapa de creixement, la planta absorbeix una quantitat de CO2 abans de
generar-ne en el moment de la seva combustió (equivalent al que genera la mateixa quantitat de
combustible fòssil). En realitat, però, no representa una reducció de CO2 respecte al combustible fòssil ja
que al camp de cultiu absorbirà una quantitat de CO2 similar sigui quina sigui l’espècie cultivada.
JEV considerem que l’alimentació és un dret humà bàsic que no pot servir a uns pocs per a especular i
fer benefici. La crisi global també és alimentària i per aquest motiu ens manifestem en favor de la
sobirania alimentària que és el dret que tenen els pobles a definir les seves pròpies polítiques agràries i
pesqueres de manera que aquestes siguin socialment, econòmicament i culturalment adequades així
com ecològicament viables. La sobirania alimentària inclou un sistema de producció d’aliments basat en
l’agroecologia, capaç d’alimentar la població mundial amb una diversitat d’aliments de qualitat a partir de
l’agricultura ecològica, respectuosa amb el medi ambient i les persones. Un sistema basat en la
cooperació i el consum de proximitat, que preservi la biodiversitat i faciliti que els camperols i camperoles
desenvolupin un rol essencial en la producció agrícola i en l’alimentació, així com que tinguin una vida
digna i econòmicament viable de manera que puguin preservar o recuperar el seu mode de vida.
La sobirania alimentària reconeix, d’una banda, el dret i accés a la terra i als recursos naturals; un model
que prioritza la producció agrícola local per alimentar la població, l’accés dels camperols i les
camperoles i dels sense terra a la terra, a l’aigua, a les llavors i al crèdit. D’aquí la necessitat de reformes
agràries i de lluita contra els OGM (Organismes Genèticament Modificats), per a aconseguir el lliure
accés a les llavors i mantenir l’aigua en la seva qualitat de bé públic. D’altra banda, la sobirania
alimentària reconeix també el dret dels pobles a protegir-se de les importacions agrícoles i alimentàries
massa barates, el dret a regular la seva pròpia producció i el comerç agrícola interior amb l'objectiu
d'aconseguir un desenvolupament sostenible, evitar els excedents estructurals i fixar uns preus agrícoles
vinculats als costos de producció.
Les dones produeixen més de la meitat dels aliments de tot el planeta i, paradoxalment, són les més
afectades (junt amb els infants) per la fam. En l’actualitat, el món rural acull el 20% de la població
mundial i ocupa un 80% del territori. No és rellevant el territori en el qual focalitzem la nostra mirada, a tot
arreu les dones al camp pateixen les pitjors condicions laborals. Les dones posseeixen el 2% de la terra i
només l’1% té accés a finançament i a crèdits agrícoles mundials. El model actual d’agricultura industrial
intensiva no només malmet el medi ambient, sinó que acaba amb la diversitat de cultius, fet que resulta
especialment agressiu per a les dones que són les que majoritàriament treballen la terra.
Quant a les regions del sud, Amèrica Llatina, Àfrica Subsahariana i el sud de l’Àsia, en les darreres
dècades s’ha produït una notable feminització del treball camperol assalariat, fet no lliure de costos per a
la dona. L’accés de les agricultores al treball assalariat suposa una doble càrrega laboral, ja que
continuen essent les cuidadores de la família. A més a més, existeix una visió molt marcada de gènere a
les feines que duen a terme (fet que comporta una gran desigualtat de tasques i de sous). D’altra banda,
la propietat de la terra és un dret vetat a moltes dones, en alguns països prohibit per llei i en d’altres per
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les tradicions. Amb aquestes condicions, les camperoles accedeixen amb molta dificultat a crèdit i a
recursos financers i la seva veu en els òrgans de gestió és molt escassa.
Per si tot això fos poca cosa, en el context actual d’imposició de dràstiques mesures de xoc imposades
pel Banc Mundial i pel Fons Monetari Internacional per a fer front al pagament del deute extern dels
països empobrits, la retirada de les subvencions als productes de primera necessitat va significar l’inici
d’un espiral amb conseqüències molt negatives que colpeja durament les dones del sector primari.
Així, la sobirania alimentària sense la perspectiva feminista no és una sobirania alimentària completa.
Quan es reivindica la sobirania alimentària es planteja recuperar la capacitat de decidir sobre allò que
mengem, s’exigeix que els recursos naturals (aigua, terra, llavors...) estiguin a mans dels qui treballen la
terra, es demana una major democratització i un canvi profund de les politiques alimentaries actuals. No
obstant, si no es té en compte la meitat de la població mundial i, sobretot, la principal mà d’obra als
països del sud en l’agricultura, que són les dones, mai s’aconseguirà aquesta sobirania completa,
aquesta capacitat de decidir. Per tant, sense feminisme no hi haurà democràcia real en el camp de
l’agricultura i l’alimentació.
La sobirania alimentària és una reivindicació per a una alternativa al model agroalimentari integral i
completa, contràriament al que passa amb el terme seguretat alimentària, que es centra la producció
suficient d’aliments però deixa de banda les condicions en les que es realitza aquesta producció i
distribució, abandonant a la seva sort actors com els petits productors i camperols i oblidant la qualitat
dels aliments.
La sobirania alimentària, però, també s'ha d'aplicar a nivell local. Els processos de producció, distribució
o consum han de procurar ser de proximitat, recuperant així el valor de l'activitat agrícola, l'autonomia
dels productors i també la qualitat dels aliments. És l'anomenada alimentació de km 0 la qual fa
referència als aliments de proximitat que gasten poca energia en transportar-los en tant que recorren
poca distància entre allà a on es cultiven i allà on es consumeixen i que eviten intermediaris. Així doncs,
la sobirania alimentària és un repte a assolir tant a nivell global, com a nivell local.

Ecologisme
JEV apostem per la transformació de la realitat que ens envolta, però també en la preservació del medi
ambient que permet la vida al planeta Terra. Som conscients que la base de la nostra existència és la
natura i que, per tant, la destrucció dels ecosistemes posa en perill la biodiversitat del planeta. A més,
volem viure en un entorn lliure de contaminació ambiental i dels seus efectes destructius per la salut. Per
això, lluitem contra el canvi climàtic, promovem la nova cultura de l'aigua, estem a favor de les energies
renovables, defensem la preservació de les espècies en perill d'extinció, promocionem l'ús del transport
públic i lluitem per la conservació del territori.
Per a fer efectiva la reducció de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle, JEV definim tres eixos
principals d'acció política: energies renovables i estalvi energètic, modernització de la indústria, i
transport públic. En primer lloc, considerem necessària la transició cap a les energies renovables com la
solar i l'eòlica. Tanmateix, pensem que és necessari, per poder tenir un flux d'energia constant,
incorporar dins d'aquest procés de transició l'energia hidràulica, l'energia de la biomassa, l'energia
mareomotriu i l'energia geotèrmica. Així, podrem tenir l'energia que necessitem sense danyar el medi
ambient i sense patir la variabilitat que caracteritza les energies renovables. L'energia nuclear no
constitueix una alternativa per disminuir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, ja que és perillosa
(recordem Fukushima en el curt termini), cara i bruta.
La generació i distribució d'energia és un dels principals pilars de la societat actual, per necessari, i
aquest tret li dóna un poder molt gran a qui controli aquests canals. El problema energètic cal separar-lo
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en dos fronts principals, un de poder socioeconòmic, que involucra com els ens generadors d'energia
interactuen amb la societat i el poder polític, i l'altre un factor mediambiental, que inclou tot l'impacte en
l'entorn de l'activitat de generació i distribució. Actualment la generació d'energia en mans d'unes poques
empreses privades que exerceixen un oligopoli amb l'objectiu de maximitzar els beneficis. El model
energètic que plantegen és un model tancat, on hi ha pocs productors a gran escala, centralitzats i
privatius, els quals nodreixen d'energia a la societat a canvi d'un preu estipulat. En la totalitat dels
sistemes de generació, aquestes empreses no fan front al cost real de la seva activitat i tampoc
consideren important no malmetre l'entorn ni assumir-ne els riscos derivats. Els càrtels energètics
representats per les principals empreses, l'escandalós sistema de subhasta energètica o els
inassumibles riscos de l'energia nuclear són alguns exemples diaris del que ens porta a la societat el
model actual. Per aquest motiu, JEV apostem per un canvi radical de model energètic, un model públic
on l'objectiu sigui donar servei a la societat i cobrir les seves necessitats energètiques, prioritzant l’estalvi
i l’eficiència energètica, un model descentralitzat de producció per fer més eficient la distribució i per
aprofitar millor els recursos de cada zona, un model que minimitzi l'impacte mediambiental de la
producció i distribució energètica.
La vessant mediambiental del problema es basa simplement en el sentit comú: la degradació de l'entorn
ens porta al desastre i a la destrucció, per tant hem de minimitzar l'impacte de la nostra petjada, en
aquest cas en la generació d'energia. Qualsevol forma de generació comporta necessàriament un
impacte, però la tecnologia ens permet minimitzar-lo o fer-ho de formes més sostenibles. D'aquesta
manera apostant per formes d'energies que no malmetin l'entorn, que no generin grans quantitats de
residus i que siguin a llarg termini sostenibles ens ajuda a combatre la destrucció del medi ambient.
Entenem per renovables les fonts que no poden esgotar-se, ja que no usen un recurs natural finit (com el
carbó), però això no és suficient perquè no implica que sigui alhora amable amb el medi ambient. Les
fonts, a part de renovables, hauran de tenir el mínim impacte possible sobre l'entorn i hauran de
contribuir en el canvi de model energètic. Aquests requisits són englobats en el concepte 'sostenible' en
el sentit que no utilitza recursos naturals limitats, sostenible en el sentit que no malmet irreversiblement el
medi ambient i sostenible en el sentit que no tendeix a un sistema econòmic capitalista destructiu. Totes
les fonts d'energia tenen un impacte però alguns casos són més assumibles que d'altres. Energia
hidroelèctrica, eòlica, solar, geotèrmica o mareomotriu tenen un cert impacte però alhora són sostenibles
en els sentits esmentats anteriorment i han de ser aplicades com a principals fonts de generació
energètica. D'altra banda, la crema de carbó, petroli o gas gasten recursos limitats alhora que malmeten
el medi ambient i contribueixen en el canvi climàtic. La biomassa i l'agrodièsel, tot i ser de fonts
renovables, tenen el mateix inconvenient, amb l'afegit que l'agrodièsel ha disparat l'especulació en
matèries primeres alimentàries com el cereal. L'energia nuclear representa la pitjor aposta, comporta
unes conseqüències desastroses en cas de fuita o accident, genera una quantitat ingent de residus
perillosos i crea un problema a molt llarg termini que podem titllar com el paradigma de pràctica
insostenible. Per aquest motius qualifiquem com inacceptables l'ús d'aquestes fonts d'energia i exigim un
calendari realista però decidit per a la transició a altres fonts d'energia i un canvi de model energètic.
Al llarg de la història hem vist com la tecnologia ha permès canviar i millorar la manera en què fem les
coses, fent els processos més eficients i amb menor impacte. Per aquest motiu considerem vital la
inversió en investigació en noves fonts d'energia. Les plaques solars de nova generació amb major
eficiència són un exemple de que les tecnologies actuals poden millorar molt encara i portar-nos a
escenaris on les fonts d'energia convencionals no siguin necessàries. Un altre exemple clar és l'energia
de fusió nuclear que està sota investigació. La fusió nuclear permetria obtenir energia d'una font comuna
com l'aigua del mar o l'aire ja que necessita hidrogen, només genera com a residu heli, un gas inert que
ja existeix a l'atmosfera i no presenta un gran risc en cas d'accident ja que en el seu reactor no es
produeixen reaccions en cadena. Per a aquest motiu creiem que la fusió podria ser una solució com a
font d'energia, alhora que manifestem una certa reticència ja que no encaixa en el model descentralitzat
de producció i en cas d'estar controlat per mans privades contribuiria en el model monopolístic de les
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empreses generadores. També cal reivindicar que la possessió d'aquesta tecnologia hauria de ser
sempre pública ja que la seva investigació i desenvolupament està essent finançada per organismes
públics europeus i seria un contrasentit que després se'n privatitzessin els beneficis derivats.
Cal remarcar, però, que la forma d'energia més neta és sempre la de l'estalvi, fer un ús adequat de
l'energia generada, no malbaratar-la i fer els aparells més eficients és la principal necessitat per a la
completa transició de model energètic. La sostenibilitat comença per fer un bon ús dels recursos
existents i la reducció del consum és possible gràcies a polítiques de sensibilització i d'estalvi energètic.
L’impacte de la tecnologia d’us quotidià sobre el medi ambient abasta des de la producció d’un aparell
fins que aquest es llença. En ambdós processos, s’ha de vetllar perquè l’impacte ambiental sigui el
mínim, però també és de capital importància que entre l’un i l’altre passi el major temps possible. Dins del
model capitalista, les multinacionals responsables de la major part de producció tecnològica, en canvi,
s’ocupen de que la vida útil dels aparells no sigui massa llarga ja que així s’asseguren un flux constant de
consumidors dels seus productes. La coneguda com obsolescència programada (l’escurçament
premeditat de la vida útil d’un aparell per part del fabricant) correspon a una filosofia de “l’usar-llençar”
que no es pot seguir permetent. L’obsolescència programada va de la mà d’un sistema capitalista
salvatge i agressiu amb el planeta, i sovint s’explica com un gran estimulador de l’economia. Però no ens
deixem enganyar, és possible una lògica alternativa: hem de tendir cap a una economia on tinguin major
pes la reparació i la reutilització dels aparells, el disseny dels quals ha de contemplar aquests processos
(i en alguns casos, fins i tot d’altres que en permetin certa actualització) de forma prioritària i obligatòria.
Així doncs, hem de procurar que la producció tecnològica allargui al màxim la vida útil dels aparells,
aprofitant la tecnologia disponible i posant-la realment al servei del ciutadà i no d’un capital que beneficiï
només a uns quants.
Pel que fa a la modernització de la indústria, pensem que s'ha d'establir un marc legal basat en la
fiscalitat verda per preservar el medi ambient. Dit d'una altra manera, una indústria s'ha de preocupar del
riu que passa a prop seu i per la qualitat de l'aire del seu entorn. Per això s'han d'impulsar, entre altres
mesures, l'estalvi d'energia, la reducció de les emissions contaminants, el reciclatge i la reducció del
consum de matèries primeres.
La mobilitat és una necessitat bàsica en el món actual. D'aquesta manera se'ns presenta un repte al qual
hem de fer front d'una manera integral i decidida. S'ha de plantejar un sistema de transport públic que
pugui fer front a la gran demanda i necessitats de la població. Alhora els mitjans de transport han de
complir criteris de sostenibilitat. Transports com el tren, metro, tramvia o autobusos, i en general
transports multipersonals representen la millor opció per a viatjar minimitzant l'impacte mediambiental.
Entenem que el transport privat (cotxe, moto) pot ser a vegades inevitable, però l'objectiu ha de ser el de
minimitzar aquests casos amb una bona xarxa de transport públic, el transport privat no pot ser la
principal opció ni tampoc l'aposta general de mobilitat degut a l'impacte de la construcció de la xarxa de
carreteres, l'impacte directe del seu ús i les conseqüents aglomeracions que es produeixen i el fet que
exclou a les persones sense vehicle privat. Una bona manera de reduir l'impacte ambiental i de noves
infraestructures és disminuir el transport de mercaderies per carreteres fomentant el transport de
mercaderies per ferrocarril, a hores d'ara residual.
Les inversions estatals han de fer una aposta ferma pels mitjans de transports de masses com la xarxa
de rodalies que utilitzen milions de persones anualment, i no projectes caríssims i útils per a pocs com
l'AVE. Les inversions han de proveir de les infraestructures i mitjans necessaris per a assegurar una
bona xarxa de transport, alhora que, donat el seu paper estratègic, és necessària una tarifació assequible
que permeti l'accés de tothom a la xarxa pública de transports. Estem en contra de la política
d'infraestructures que pretén resoldre tots els problemes de mobilitat a través de la construcció de
carreteres, autopistes i l'ús del cotxe privat. Nosaltres reivindiquem la necessitat d'invertir en la renovació
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i en l'expansió de la xarxa de transport públic. Un eix prioritari és la construcció d'una xarxa de transport
ferroviari que serveixi per descongestionar l'entrada i la sortida de les grans ciutats.
L’aigua és un recurs essencial per a la vida. Per aquest motiu defensem una gestió pública de l'aigua, i
tenim present que esdevenen essencials actuacions per reduir el consum, preservar la qualitat de l’aigua
i dels ecosistemes aquàtics, tot prevenint futures crisis de l’aigua que avui ja es comencen a manifestar
en forma de sequeres o desertitzacions. A la vegada no hem d’oblidar la feina que cal fer per evitar que
mars i oceans continuïn sent abocadors incontrolats. També cal promoure polítiques d'estalvi i
racionalització de l'ús de l'aigua tant en l'àmbit privat com públic, concretament en l'agricultura i la
indústria. Aquestes mesures són especialment importants donades les previsions que indiquen que les
precipitacions disminuiran al nostre territori, amb el perill de desertització que això comporta.
Un altre perill greu que existeix avui en dia és la pèrdua de biodiversitat. L'activitat de l'ésser humà
amenaça els ecosistemes en què viuen moltes altres espècies animals i vegetals. La destrucció
d'aquests ecosistemes significa l'eliminació d'una part de la riquesa del planeta Terra i, a la vegada,
també posa en perill la supervivència de l'home. Per això, JEV defensem la preservació del territori i de
les espècies en perill d'extinció.
La defensa dels drets dels animals és una altra qüestió que cal emfatitzar també des d'un punt de vista
purament ètic. Les excuses econòmiques en quant a la necessitat de producció de carn no serveixen: per
produir la mateixa quantitat de proteïnes, la indústria càrnica precisa vint-i-cinc vegades més recursos
que l’agricultura, sense comptar amb que la primera contamina molt més. Aquest és un aspecte que, des
del punt de vista dels hàbits i la producció alimentàries, està produint un desgast ambiental considerable,
i ha anat creixent desmesuradament al llarg de les últimes dècades. Per tant, aquesta situació promou
una sobreexplotació animal que, des de JEV, rebutgem enèrgicament tant des d’un punt de vista ètic com
ecològic. D’altra banda, cada cop són més els estudis que apunten a possibles efectes adversos sobre la
salut a conseqüència de consumir productes provinents d’animals sobreexplotats per la indústria. Així
doncs, apostem per una racionalització dels hàbits alimentaris per tal de preservar i respectar tant el
medi ambient com la salut de la població.
JEV som una joventut propositiva que no només no s'espanta davant les complexitats per conciliar
ecologia, economia i equitat, sinó que veu clar que aquests diversos aspectes poden anar de la mà si
apostem per un model econòmic i social diferent. Això no implica cap mena de retrocés, ans al contrari,
creiem en el progrés, però en un progrés veritablement al servei del ciutadà, no del capital. La societat
cada cop és més conscient dels reptes de futur, i creiem que des de la política tenim la obligació de
liderar els canvis necessaris per millorar la nostra qualitat de vida i la de les generacions futures.

Decreixement
Les institucions i organismes al servei del capital fan creure a la població mundial que no hi ha suficients
recursos per a tothom. Aquesta afirmació és del tot falsa ja que el problema no rau en la quantitat de
recursos sinó en com són repartits. És cert, però, que el creixement il·limitat és totalment impossible, no
només a nivell mediambiental, sinó també a nivell social. La petjada ecològica està creixent a un ritme
inassolible. A nivell global, es necessitaria una vegada i mitja els recursos de l’actual planeta per poder
cobrir l’impacte de l’activitat de tota la ciutadania mundial, una dada que, a més, va en augment, i
Catalunya i l’Estat Espanyol són dels territoris que més influeixen en aquesta degradació. El planeta no
és infinit, però a més estem anant a un ritme molt per sobre del que és capaç d’assumir i estem esgotant
els recursos de les generacions futures.
És per això que des de JEV ens postulem per un model de decreixement, ja que pensem que l'ésser
humà, com a part integrant de la biosfera, va lligat inevitablement a l'ecosistema. L'equació és senzilla: si
el ritme de deteriorament de la natura es manté constant com fins ara, el col·lapse ecològic que se'n
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derivarà afectarà a tothom i principalment als més desfavorits, així que cal que moderem el nivell de
consum per no superar el nivell de recursos que, com a població, podem consumir anualment del planeta
sense comprometre els recursos de les generacions futures. El decreixement deslliga el concepte de
progrés del de creixement econòmic. Defensa que les persones no han d'estar al servei del creixement
econòmic, sinó que l'economia ha d'estar al servei del benestar de les persones tenint en compte l'entorn
i el medi ambient.
El decreixement l'integren un conjunt de pràctiques que no estan ni numerades ni sistematitzades, que
busquen, precisament, un sistema econòmic sostenible al servei de les persones i que van des de petits
actes molt concrets, com compartir cotxe o horts urbans, a projectes molt més ambiciosos, com canviar
les relacions econòmiques de tota una comunitat.
El decreixement és una opció que busca fugir del model consumista imposat pel capitalisme i, per aquest
motiu, JEV pensa que una societat justa, respectuosa amb el medi ambient i equitativa no pot créixer
infinitament. S'han d'anar incorporant canvis que permetin, realment, reduir la nostra petjada ecològica i
tenir una economia al servei de les persones, fugint de la tirania del creixement econòmic com a motor
del sistema.

Prosperitat sense creixement
Els països anomenats desenvolupats han d’abandonar l’obsessió del creixement econòmic, el qual es
mesura única i exclusivament pel PIB, i assumir que és possible una “prosperitat sense creixement”.
Aquest nou concepte, que sorgeix d’un moviment per una nova economia i que queda recollit en el llibre
de Tim Jackson “Prosperitat sense creixement. Economia per un planeta finit”, reclama una visió diferent
de prosperitat que no es basi en les suposicions del creixement del consum sinó que es preocupi pel
benestar, la felicitat, la justícia social, l’equitat, el treball i el temps lliure, una prosperitat “en la que els
éssers humans els sigui possible florir i desenvolupar-se, aconseguir una major cohesió social,
aconseguir millors nivells de benestar i, tot i així, reduir el seu impacte material sobre el medi ambient”.
Aquesta prosperitat va més enllà de les necessitats materials, i contempla les dimensions socials i
psicològiques vitals que permeten participar lliurement en la vida de la societat. La salut física i mental,
l’accés a l’educació i a la democràcia, les relacions personals, un treball gratificant o el sentiment de
pertinença d’una comunitat, són elements essencials per al benestar de la societat i per al benestar
personal.
Aquesta prosperitat ha de ser justa i duradora i no pot quedar aïllada de les limitacions materials
derivades de l’ecologia finita del planeta i de la magnitud de la població humana. Així doncs, la
prosperitat, aquest “florir humà”, es troba supeditat no només als recursos disponibles i als drets de les
persones que viuen arreu del món, sinó també a les llibertats de les generacions futures; té unes
dimensions intrageneracionals i intergeneracionals.
Aconseguir aquesta prosperitat passa per revitalitzar l’economia a través de la inversió del sector públic.
Aquest ha d’invertir en la investigació de noves tecnologies que permetin afrontar els desafiaments
ambientals, ha d’estimular una agricultura sostenible, la protecció dels ecosistemes, la seguretat
energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Ja fa anys que diem que la creació de llocs de treball en
l’anomenada economia verda no és només una font de creació d’ocupació, sinó també les bases per
establir un canvi en el model econòmic en el qual l’activitat econòmica no desbordi els límits ecològics o
que depengui d’un permanent creixement del consum. Així doncs, cal una nova visió de la
macroeconomia que integri economia i ecologia, que estigui socialment alfabetitzada, i que per tant, situï
a les persones i el seu benestar en el centre d’aquesta.
El benestar humà i les necessitats materials i immaterials de les persones haurien de ser el nucli de tota
economia. La realitat, però, ens mostra com la producció de béns i serveis i l’acumulació de capitals són
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els elements entorn dels quals gira l’economia capitalista sense considerar les persones o el medi
ambient. En prioritzar-los, invisibilitzen l’autèntic objectiu: la vida i el benestar, i la seva reproducció. La
majoria de les activitats que el permeten són aquelles realitzades en el treball familiar domèstic,
desenvolupat majoritàriament per dones i sense les quals, el mercat no podria existir. És des de l’esfera
familiar des d’on s’organitza la vida, i per tant, cal desplaçar el nucli analític del mercat a les persones.
Les activitats reproductives s’han de col·locar al centre de la vida econòmica, social i política en
contraposició a les productives. A més a més, cal que les decisions de cura esdevinguin públiques en
tant que la cura dels seus membres és responsabilitat de tota la societat i no només han de romandre a
l’esfera privada. Com fer front a aquestes necessitats de cura, quines respostes articular, s’ha de fer de
manera col·lectiva, a través d’un ampli debat social i democràtic tal i com demana l’economia feminista.
L’economia feminista i el decreixement comparteixen camí i un objectiu últim: situar a les persones i el
seu benestar en el centre de tota activitat econòmica. Aquest canvi de model econòmic, de paradigma,
de societat, però, necessita d’una reflexió col·lectiva que ha de ser articulada a curt termini.

Redistribució directe de la riquesa: la fiscalitat
El principal mecanisme de redistribució de la riquesa és la fiscalitat. Els impostos són necessaris pel
sosteniment d’uns serveis públics forts i de qualitat. Aquesta és la millor garantia per a l’exercici real dels
drets, per garantir les condicions materials per a la llibertat, per a la cohesió social i per fer aquelles
inversions que permetin un teixit productiu sòlid. Per això cal un sistema fiscal suficient i equitatiu, que
faci una funció redistributiva.
La realitat és que des dels anys 80 hi ha hagut un procés desfiscalitzador a Europa. A Espanya, es va
pronunciar durant la bombolla immobiliària i el període de creixement econòmic, quan tots els governs,
tant els autonòmics com el de l’Estat, van rebaixar sensiblement els impostos. Entre el 2000 i 2010 hem
patit les rebaixes de l’IRPF –l’impost més important i principal font d’ingressos de l’estat– d’Aznar (2003) i
Solbes (2007), la rebaixa de l’Impost de Societats –l’impost que paguen les empreses sobre els beneficis
i segon impost més important–, els xecs fiscals de Zapatero (2008), les retallades de tots els impostos
transferits a les CCAA (com l’Impost de Successions i Donacions, que paguen les herències). El resultat
de tot plegat és que la pressió fiscal a Espanya ha baixat, i s’ha situat al 30,4%, mentre la mitjana
europea és d’un 38,7%.
La situació ha canviat dràsticament en els darrers anys. Alguns governs autonòmics, com el de
Catalunya, van incrementar els trams més alts de l’IRPF. També va fer-ho el nou govern de l’estat en una
de les seves primeres decisions. El problema principal ja no és dels tipus nominals, que, com dèiem, han
estat excessivament baixos històricament, i es van abaixar en els anys de la bonança. Evidentment, hi ha
marge per millorar algunes figures fiscals: igualar la taxació de les rendes del treball i les rendes del
capital (ara paguen més % d’IRPF les persones que reben un sou que les que reben el rendiment d’unes
inversions), recuperar figures com l’Impost de Successions o instaurar un impost sobre la riquesa.
Però el gran problema fiscal, a nivell global, són els diversos i complexos mecanismes per a una
tributació reduïda de la que disposen les grans empreses. Exempcions, bonificacions, tributacions
reduïdes per determinades inversions: tots els països contemplen en major o menor mesura fórmules
fiscals que permeten a les grans empreses pagar menys impostos que les empreses petites o que la
ciutadania assalariada. En el cas de l’Estat Espanyol, a més, cal afegir el gravíssim problema del frau
fiscal. Aquest, a diferència dels anteriors, no és un problema inherent al capitalisme, ja que a altres
països com Alemanya o França, hi ha una tradició de persecució al frau i una cultura cívica en el
pagament d’impostos inexistent a l’Estat Espanyol, que ni castiga socialment als defraudadors, ni té un
marc legal que permeti lluitar de manera efectiva contra l’economia submergida i l’evasió fiscal.
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La realitat és que la distribució del pagament dels impostos és injusta i desigual. Al 2010, els beneficis
empresarials es situaven gairebé al mateix nivell que les rendes del treball. Tot i això, l’IRPF va recaptar
més de 60.000 milions, mentre que l’IS va recaptar-ne menys de 20.000 milions. És a dir, els beneficis
empresarials van pagar un terç del que paguen els assalariats. Darrera d’aquesta xifra s’amaga un
problema: el sistema tributari espanyol, com la majoria dels països de la UE (a excepció dels nòrdics), és
un sistema de solidaritat horitzontal, entre persones de la mateixa classe. És a dir, les persones que
treballen paguen per les aturades i les que estan sanes per les que estan malaltes. Però s’ha perdut
enormement l’element de redistribució vertical, és a dir, que el ric pagui al pobre.
Si parlem de fiscalitat, de la mateixa manera que creiem en el principi “qui més té, més paga”, la
distribució de la riquesa a nivell territorial, ens mereix la mateixa opinió. De la mateixa manera que
trobem just que el països nòrdics o Alemanya facin una major aportació tributària a la UE, nosaltres
reconeixem que Catalunya té un deure de solidaritat amb la resta de territoris de l’estat. Sense oblidar
aquest principi, no creiem que sigui l'administració central de l'Estat l’òrgan que s’encarregui de
centralitzar tots els impostos. Creiem que són els territoris que conformen l’estat els que han de
centralitzar els seus propis tributs i redistribuir-los d’una manera justa i pactada per la resta de territoris
de l’estat.
Per les forces d’esquerres, el gran repte per aconseguir una fiscalitat justa i solidària no serà, només,
definir tipus impositius elevats. Si l’economia global ha superat la frontera dels estats, el gran repte és
establir un sistema tributari internacional que en doni resposta. Els elements més representatius
d’aquesta lluita per a una fiscalitat internacional justa i redistributiva són tres: la lluita contra els paradisos
fiscals, l’establiment d’una Taxa a les Transaccions Financeres Internacionals i l’establiment d’un marc
regulador internacional contra l’especulació.
Els paradisos fiscals, són en realitat centres financers offshore o extraterritorials que es caracteritzen per
la seva opacitat, escassa o nul·la tributació i que estan destinats principalment als no residents. L’abast
del frau als paradisos fiscals és tan elevat i generalitzat que amenaça amb una pèrdua d’ingressos
irreversible pels estats. L'FMI va reconèixer recentment que un quart del PIB mundial es troba allotjat en
paradisos fiscals. La Tax Justice Network va xifrar el 2005 en 11 bilions de dòlars la quantitat provinent
de grans fortunes que s'allotgen en paradisos fiscals i dedueixen que són per aquest concepte 255.000
milions de dòlars dels impostos que no ingressen en les hisendes mundials. Es calcula que
aproximadament el 70% del comerç internacional té lloc entre grans empreses multinacionals. D'aquest
percentatge, més de la meitat serien intercanvis entre les cases matrius i les filials d'una mateixa
empresa. Aquest intercanvi és l’estratègia que les empreses multinacionals fan servir per externalitzar els
beneficis via paradisos fiscals, on s'assenten les seves filials i fins i tot de vegades les seves capçaleres i
entre les finalitats d'aquest procés està l'impagament d'impostos.
El segon element de lluita per a una justícia fiscal global, es la Taxa a les Transaccions Financeres
Internacionals. Aquest impost hauria de tenir bàsicament dues característiques fonamentals. En primer
lloc, actuar sobre tot tipus de transaccions financeres, valors, divises, bons, tot tipus d'especulació sobre
títols, productes derivats, etc. En segon lloc, ha d'aplicar tipus que dissuadeixin als especuladors,
plantejar-se que per treure el poder a l'economia financera i tornar-lo als pobles el principi de dissuadir
eficaçment l'especulació ha de ser prioritari sota el principi de “qui especula paga”.
En tercer lloc, cal un marc regulador internacional contra l’especulació. Un dels orígens de la crisi actual
és que els capitals van passar a engrossir els fons d'alt risc que van invertir des de paradisos fiscals en
títols i/o productes derivats, com les hipoteques subprime. Posteriorment van passar a especular el 2008
sobre els mercats de futurs dels aliments, en el present any han especulat sobre l'euro o sobre els bons
de deute a Europa. El BSI, Banc Internacional de Pagaments, ha informat que el mercat de divises, és a
dir, l'especulació sobre la compravenda de moneda, arriba avui la desorbitant xifra de 4 bilions de dòlars
diaris. En resum, van especular amb l’habitatge, amb els aliments, amb el deute dels estats i amb les
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seves monedes. Els mercats financers han sobrepassat límits inimaginables i són responsables d’inflar
els dèficits dels estats, d’encarir l’accés als aliments a països pobres i de l’atur que va produir l’esclat de
la bombolla que ells van provocar.
El gran poder de les finances no té cap contrapès. No hi ha cap autoritat mundial internacional
democràtica que defensi els interessos de la ciutadania amb capacitat reguladora sobre l’economia. Si
als anys 70 van tenir lloc les primeres cimeres per la Terra on van participar tots els països de l’ONU
perquè es percebien com a problemes globals les amenaces ambientals que no eren controlables pels
estats, ara cal impulsar Cimeres contra els Mercats. El G20 s’ha demostrat com un espai inútil, amb més
voluntat propagandística dels líders que en formen part que no pas amb voluntat de resoldre els
problemes. Aquest nou marc institucional global, ha de ser una de les peces clau per a treure el poder als
mercats i retornar la sobirania al poble.
Tot i aquesta nova dimensió global del problema, un dels espais on els estats tenen encara un gran
marge d’acció és en el desenvolupament de la fiscalitat ambiental. Hi ha molts impostos nous per crear o
modificacions dels impostos existents a realitzar si volem desenvolupar el concepte de “Qui contamina
paga”. La fiscalitat ambiental ha de ser una eina més que ens permeti conjugar els tres elements bàsics
per assolir un desenvolupament més sostenible: medi ambient, prosperitat econòmica i cohesió social.
En el cas de l’Estat Espanyol i de Catalunya, el sistema menysprea la capacitat de la fiscalitat per reduir
les pressions ambientals, com sí es fa en altres països o, en alguns casos, en altres territoris de l’Estat.
L’impost sobre les nuclears i l’impost sobre les emissions en són dos exemples.

Drets socials i civils
Tradicionalment, els drets humans han estat dividits en dos blocs. Per una banda els drets polítics i civils
que recullen drets bàsics com la llibertat d’expressió o d’associació, i per l’altra, els drets socials,
econòmics i culturals que engloben drets essencials com el dret a la sanitat o una educació de qualitat.
En el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada el desembre de 1948 s’estableix
“el reconeixement de la dignitat inherent a tots els membres de la família humana i de llurs drets iguals i
inalienables [com a] fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el món”. Els drets humans són
inherents a les persones, i és l’Estat, el Govern d’aquest, qui els ha de garantir. Des de l’esclat de la crisi,
fins i tot aquest concepte, bàsic per entendre l’Estat modern i el contracte social que se’n deriva, s’ha vist
pervertit. El missatge que han transmès les autoritats econòmiques i polítiques mundials així com els
governs espanyol i català a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació que precisament
controlen, és que en la situació de crisi i dèficit que ens trobem, l’única opció és retallar en la provisió de
serveis públics que conformen l’Estat del Benestar, és deixar de garantir drets inalienables a la
ciutadania. JEV, però, hem demostrat que és possible una fiscalitat justa que també lluiti contra el frau
fiscal i l’economia submergida, que faci una redistribució directa de la riquesa, i que per tant, permeti
oferir aquests drets, aquestes igualtats d’oportunitats.
Els drets socials, econòmics i culturals es veuen vulnerats pels governs que renuncien a assegurar una
sanitat i una educació pública i de qualitat. Tampoc és capaç d’oferir una feina digna a la ciutadania, i de
fet opta per desregular el mercat laboral i eliminar totes aquelles conquestes històriques que s’havien
aconseguit dècades enrere liderades per les classes treballadores, els sindicats i els moviments socials.
A més, degut a una llei hipotecària injusta i a una manca de regulació per part de les administracions de
l’ús i del preu del sòl, es vulnera reiteradament el dret a un habitatge digne així com s’afirma a l’article 47
de la Constitució Espanyola. De la mateixa manera, els drets polítics i civils també estan patint un atac
sense precedents recents, amb propostes com la revisió del dret a reunió, les detencions preventives i la
criminalització de la resistència pacífica per part dels Governs de dretes Espanyol i Català.Ens trobem en
un context de vulneració constant de drets per part dels governs de dretes, i amb la passivitat de la
societat civil com actualment, que s’està qüestionant els drets bàsics com són el de reunió i associació.
El sistema capitalista financer actual i les polítiques neoliberals que s’executen, aposten per perpetuar
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aquesta situació i construir un Estat mínim, on els mercats manin, la ciutadania perdi sobirania i els drets
es vulnerin. Aquest procés està comportant l’empobriment de famílies senceres. No només cal parlar
d’un tercer món oprimit i ofegat per un primer món on el benefici financer regeix les decisions polítiques,
sinó que cal parlar d’un quart món present a la nostra societat format per persones que viuen en la
pobresa absoluta i relativa. És hora d’articular instruments per evitar aquesta vulneració de drets
humans, cal una oposició contundent a aquest model que asfixia a persones i cal la lluita per un model
socialment just, solidari, equitatiu i inclusiu i per un enfortiment dels nostres valors democràtics. JEV
tenim aquesta alternativa de model, i cal fer-lo efectiu.

Drets laborals
Actualment, patim una crisi que ha comportat acomiadaments massius i un atur juvenil que supera el
50%, degut a un model productiu desastrós i a la contínua pèrdua de drets dels treballadors i
treballadores, en favor d’una minoria cada cop menys nombrosa però més rica. Avui, podem dir, que el
desmantellament de l’Estat del Benestar està vivint els seus primers anys de vida, i que, el canvi de
model sí que s’està produint, però no és a favor de la majoria de persones sinó que afavoreix als mercats
financers i poderoses que ens han portat a la crisi.
JEV culpem a l’actual sistema neoliberal i caduc, com a responsable de les denigrants condicions
laborals, fent perdre drets allà on existien regulacions laborals fortes i treball de qualitat, i no fent avançar
a aquells països que fins ara tenien condicions laborals precàries, o simplement, no en tenien, així com a
responsable. Pensem que cal recuperar el concepte de plusvàlua i d’alienació plantejats per Marx i
Engels, el qual és aplicable actualment en tots els àmbits laborals.
Marx i Engels van distingir el valor d’ús (valor que un objecte té per satisfer una necessitat) amb el valor
de canvi (que és el valor que un objecte té al mercat, tenint aquest termes quantitatius, mesurats amb
diners), afirmant que dos objectes amb el mateix valor d’ús poden tenir el mateix valor de canvi dins del
mercat. Segons aquests, la força de treball també consisteix en un valor d’ús dins del sistema capitalista,
ja que per aconseguir un bé, l’empresari depèn de la persona contractada per poder fer-ho, o
simplement, per poder donar un servei, i aquest per produir-ho o donar el servei té un valor de canvi que
és el sou que rep per fer-ho. En aquesta situació, es dóna un altre problema per l’empresari: el bé o
servei produït per la força de treball (els treballadors i treballadores) té també un valor d’ús i un valor de
canvi (el qual, sempre és superior al sou que és pagat per la força de treball, així com les despeses de
les màquines derivades de la producció del bé o servei). Restant els anteriors conceptes (força de treball
i despeses per generar un bé o servei) el resultat és l’anomenada plusvàlua: el benefici que guanya
l’empresari per el treball desenvolupat pel treballador o treballadora.
JEV pensem que les classes socials es distancien a causa de l’augment d’aquesta plusvàlua, cosa que
afavoreix l’alienació de la classe treballadora, i apostem per a l’eliminació d’aquesta, fent que els
beneficis que té l’empresariat gràcies a l’abús dels treballadors i treballadores contractades es reparteixin
millor entre la mà d’obra participant i la societat.
Un dels pilars bàsics i indispensables per a tota la classe treballadora és poder recuperar tots i cadascun
dels drets laborals que hem perdut, així com, enfortir les Relacions Laborals i dotar-les de contingut per
tal de que les persones puguin tenir garantida una vida digna. Aquesta situació, es fa difícil en un món
neoliberal i globalitzat, ja que l’empresariat mobilitza la seva maquinària i equips productius a altres
països amb menys drets i menys obligacions normatives per poder seguir amb la producció salvatge
insostenible. Cal adaptar aquest anàlisi al debat concret en matèria laboral que s’està produint en el
conjunt de la UE. S’expandeix el model de la flexiseguretat, que es basa en una retòrica de compaginar
tres elements: flexibilitat de condicions per adaptar-se a la realitat canviant, seguretat dels treballadors i
treballadores mitjançant sistemes de protecció social, i formació al llarg de la vida per tenir una força del
treball competitiva i qualificada que atregui activitat econòmica qualificada. Aquest model pot haver tingut

27

efectes positius en els estats que partien d’economies molt sòlides amb gran pes de les activitats més
estables i d’estats amb alts nivells de protecció. Als estats del sud d’Europa, on l’Estat del Benestar mai
ha arribat al nivell de solidesa dels models nòrdics o centreeuropeus i on, a més, el teixit productiu es
basa en sectors de poca qualificació, aquest model no es pot aplicar en el seu conjunt. De fet, l’únic
element de la flexiseguretat que podria aplicar-se és una flexibilització de les condicions laborals que
suposa encara més precarietat. És exactament aquesta la línia de les darreres reformes laborals.
A més de tot això, cal adaptar aquest anàlisi a un context d’economia globalitzada internacionalitzada. La
recuperació de drets laborals passa també per la internacionalització de les bones pràctiques laborals
que impedeixin que en determinats estats s’exploti a les persones treballadores, amb especial atenció a
l’explotació laboral de menors d’edat per rebaixar els costos de producció.

Dret a la salut
La Organització Mundial de la Salut, l’any 1998, va considerar que la consecució de la sanitat accessible
per a totes i tots, dependria del compromís de considerar la salut com a dret fonamental de la persona.
Actualment, al món, hi viuen 120 milions de persones per a les quals l’accés a la Sanitat els és
impossible. La falta de sanitat per a aquestes constitueix un dels problemes que obstaculitzen de forma
frontal la cohesió social i impossibiliten una vida digna.
La pobresa constitueix un dels principals riscos per a la salut; els informes fets per la OMS demostren
que les diferències salarials comporten diferències en la salut de les persones. És per això que hem
d’apostar per la equitat salarial en tots i cadascun dels territoris del món, ja que produeix beneficis
sanitaris així com major competitivitat en tots els aspectes del país.
Per altra banda, al primer món és cada cop més usual restringir la sanitat a les persones més pobres i/o
de nacionalitat estrangera. D’aquesta manera, amb retallades brutals a l'estat del benestar i la
implantació de repagaments en determinats serveis mèdics o als productes farmacèutics, es deixa enrere
la concepció de la sanitat com a dret humà universal per passar a ser un dret mercantilitzat restringit a
aquelles persones no estrangeres, amb períodes determinats de cotització o amb rendes suficients per
costejar determinats serveis. El progressiu desmantellament de la Sanitat Pública que viuen diversos
països europeus és per una voluntat ideològica de construir una sanitat privada on la salut de la
ciutadania esdevingui un element més de negoci. A més, entenem que els interessos econòmics i de les
grans farmacèutiques han d'estar deslligats de la investigació i la distribució de medicaments, ja que
considerem una vergonya que encara ara mori gent per malalties que tenen cura o una molt fàcil
prevenció a les quals s'hi dediquen molt pocs recursos en investigació, com poden ser la malària i la
tuberculosi. Entenem, doncs, que és una obligació indispensable per als estats i la comunitat
internacional impulsar decididament i alhora vetllar per una socialització de la investigació, incidint també
sobre la destinada a la prevenció, que permeti que la sanitat pública s'allunyi de l'abast del sistema de
patents farmacèutiques que contribueixen a la mercantilització de la sanitat i no incentiven la investigació.
Hi ha alternatives al copagament per reduir la despesa farmacèutica: el sistema nacional de salut hauria
de responsabilitzar-se de la formació continuada dels professionals, fer una selecció dels fàrmacs que es
financen amb criteris de seguretat, efectivitat i cost, i combatre el patrocini de càtedres i societats
científiques per part de la indústria i les visites als centres sanitaris públics. Estem en contra de
l’excessiva medicalització a la que es sotmet a la població a través de la promoció de malalties o l'excés
en la prevenció, que ens arrosseguen a un consum de fàrmacs i cirurgia innecessari amb els
inconvenients que comporta (complicacions, patiment, malbaratament de recursos). S'ha d'intentar que el
sistema de receptes sigui més sostenible evitant la producció de medicaments en més dosis de les
necessàries per tractament, com per exemple adherir-nos a la nova corrent de "receptes unipersonals"
que evita que hi hagi sobrants perquè solament es dóna al pacient les dosis justes, a més d'una rebaixa
important del preu (tant per la disminució de dosis com per l'empaquetament).
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Una qüestió de vital importància en quant al dret a la salut és la prevenció primària. Per prevenció
primària s’entén no només preservar la salut i evitar l’aparició de la malaltia, sinó també promoure unes
condicions de vida saludables. Amb això no només ens referim a la sensibilització de la població, aspecte
que ja se sol tenir en compte, sinó a tot allò que afecta a la ciutadania, des del medi ambient on aquest
desenvolupa la seva activitat fins als estils de vida que tota organització social comporta. Cada cop es fa
més evident la influència tant de factors ambientals (contaminació directa o indirecta), com d’estil i de
ritme de vida en la salut i el benestar de la població. Per tot això, des de JEV considerem especialment
important aquesta reflexió, tenint en compte des de les condicions sòcio-laborals i altres factors socials
fins a aspectes com la contaminació química, electromagnètica o acústica de l’entorn, passant per tots
aquells factors susceptibles d’afectar, tan física com psicològicament, a grans estrats de la població.
En definitiva, la salut és un dret i no pot ser una mercaderia ni a casa nostra ni a la resta del món. Per
tant, el dret a la cobertura mèdica ha de ser universal, independentment de la procedència i la situació
administrativa.
JEV estem convençuts que una sanitat pública, gratuïta, universal, de qualitat i preventiva contribuirà a
construir un món més just i saludable.

Dret a l’educació
L’educació pública és el principal ascensor social que tenen les societats, i per tant les persones, avui en
dia. És per això que ha de ser l’Estat qui garanteixi a tothom l'accés a una educació laica, universal i de
qualitat, independentment de quin sigui el seu origen sociocultural i econòmic, i ha de ser contínua, tant
en les etapes obligatòries com les no obligatòries, oferint a tothom la possibilitat d’educar-se i formar-se
no només durant la infantesa i joventut sinó al llarg de la vida. En aquest sentit, considerem l’educació
dels 0 a 3 anys a les Escoles Bressol com a part fonamental del sistema educatiu i rebutgem el concepte
de “guarderia”, en tant que implica que l’únic objectiu de les mateixes és cuidar els nens i nenes per a
poder conciliar la vida laboral dels pares i mares. Rebutgem, per tant, el procés de privatització,
disminució de la qualitat i reducció de recursos en escoles bressol impulsada pels governs conservadors
de Catalunya, Espanya i ciutats com Barcelona. Cal mantenir-ne la titularitat pública, tendir cap a una
reducció dels preus acompanyada d’un sistema potent de beques i cap a la seva universalització.
L'educació pública és la única que ho pot garantir i per això rebutgem la doble xarxa educativa entre
centres públics i privats-concertats a Catalunya i apostem per una única xarxa de centres públics
finançats amb fons públics.
Entenem que l’educació ha de ser pública, laica i inclusiva, en tant que persegueix construir persones
plenament lliures i que entén que les diferències i la diversitat enriqueixen l’aprenentatge de l’alumnat i
també del professorat. Per a fer-ho possible també cal que tothom en tingui l’accés garantit, la gratuïtat
és un element essencial de l’educació alhora que ho són les beques o ajudes per a tothom que es vulgui
formar i no tingui els mitjans per a fer-ho. L’educació també és un element clau per a la cohesió social
d’una societat, per al progrés d’un estat i de les persones que hi viuen. Cal, a més de la gratuïtat i l'accés
garantit a l'educació per a tothom, un augment en recursos, entenent aquests com a professorat
especialitzat i espais diversos que facin que sigui possible i positiva l'educació inclusiva.
Els centres educatius han de ser espais on l’alumnat tingui marge per a construir el seu propi
aprenentatge, alhora que aquests centres han de ser propers a l’entorn: les famílies, el barri, per tal que
aquests esdevinguin un espai més de participació ciutadana i que s'estableixin mecanismes d'inclusió
social.
JEV creiem, a més, que avui l’educació no formal i l’educació en el lleure juguen un paper cabdal i
fonamental en la transformació de la societat. Així apostem per una educació no formal i en el lleure que
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des d’una perspectiva integral educa en els valors laics, progressistes i democràtics i que a la vegada
promou i enforteix la importància del compromís social i públic i l’associacionisme.
Pel que fa a l’accés a l’Educació Superior, des de JEV considerem que ha de ser garantit. Cal
transformar el model de formació professional vinculant-la a l'educació superior dins del marc europeu,
garantint la qualitat i internacionalització dels continguts formatius i de les sortides professionals. També
cal que la universitat sigui pública i universal i tendint a la gratuïtat, en tant que aquesta està finançada
pel sector públic i ha d’estar al servei de tot el país. En els últims anys la universitat pública ha patit una
forta agressió (Estratègia 2015 és el clar exemple) que en condiciona la seva universalitat i el seu
desenvolupament democràtic. L’augment tant de les taxes de matrícula així com d’aquelles assignatures
que l’estudiantat hagi de repetir, dificulten l’accés a l’educació universitària per aquells sectors amb
menys recursos. Cal establir un sistema de matrícules progressives a la renda i a la propietat de tal
manera que qui més guanyi i qui més tingui aporti una part superior del finançament, alhora que existeixi
un sistema de beques que asseguri que aquelles persones que volen estudiar però no tenen els recursos
necessaris, puguin fer-ho. La solució no és només una universitat gratuïta, la solució és dotar de
mecanismes econòmics a aquelles persones que ni tan sols la gratuïtat els suposa una opció per poder
estudiar a la universitat.
Assegurar l’accés a la universitat a tota la població, però, passa per oferir una educació pública de
qualitat que compleixi les expectatives i les exigències de la ciutadania, impedint que existeixi un greuge
comparatiu amb la universitat privada. La reducció en la inversió del sistema universitari no només
suposa una pèrdua de qualitat i un empitjorament de les condicions laborals dels diferents col·lectius de
treballadors i treballadores (PAS i PDI), sinó que també suposa una pèrdua flagrant de democràcia. La
democràcia és un valor bàsic i essencial per el funcionament de la universitat el qual ha de fer partícip a
tota la comunitat universitària i no només a l’equip de govern i al consell social. És imprescindible una
participació equitativa dels diferents sectors que integren la institució universitària, és essencial una
direcció on les decisions es prenguin de manera col·legiada, és necessari rendir comptes als òrgans de
la Comunitat Universitària per a fer-la més transparent i cal afavorir la participació estudiantil. Igualment,
entenem dintre d'aquest marc totes les tipologies d'educació no reglada que els governs d'esquerres no
varen acabar de desplegar com a eines per la cohesió social com les escoles d'adults, esplais, casals i
equipaments socioculturals completant l'educació integral de la persona des del lleure.
A JEV considerem, a més, que el model educatiu d'un país ha de tenir per objectiu formar una ciutadania
lliure, crítica i feliç, i que ha de deslligar-se de les pressions econòmiques. A més, apostem per un model
d'aprenentatge basat en l'experiència i la participació dels infants, joves i adults que es formen, un model
que ensenyi a participar a la societat participant a l'escola, un model que fomenti el pensament crític, que
garanteixi el contacte amb la realitat des dels inicis de la formació i que, a més, vagi més enllà de la
formació acadèmica de la persona potenciant totes les intel·ligències, des d'un concepte holístic de
l'ésser humà.
En definitiva, JEV pensem que l’educació no només suposa aprenentatge i adopció de coneixements,
sinó que l’educació permet a les persones ser lliures i crítiques, dotar-les d’eines per a la reflexió i
mecanismes per a la participació; garantir l’educació al llarg de la vida permet que les persones
esdevinguin ciutadanes de ple dret en una societat democràtica.

Dret de ciutadania
JEV entenem la democràcia com un sistema de valors i no només com un sistema polític. Aquest
sistema de valors la configuren les persones que viuen en el si de cada país, una ciutadania de
procedències diverses que creen una societat intercultural amb identitats múltiples.
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En contraposició al que hem esmentat ens trobem amb el racisme, el racisme és la defensa d'un sistema
en el qual unes persones gaudeixen de privilegis tan sols pel fet de pertànyer a un grup determinat, en
detriment de la resta de la població, a qui es neguen els seus drets. Es tracta d'una forma de pensament
originada en l'imperialisme decimonònic que va legitimar el colonialisme en funció del concepte “raça”.
Avui dia, aquest discurs és emprat per diversos partits polítics en benefici propi, com una forma de donar
una falsa sortida al malestar social en un temps de crisi, enfrontant la ciutadania entre si, i que es cultiva
amb l'ajuda d’informacions falses, rumors i estereotips que visualitzen la població migrada com a
problemàtica i competidora. En un futur, el racisme pot esdevenir el primer pas cap al feixisme, ja que
impulsa i normalitza l'odi, l'exclusió social, la marginació i les desigualtats.
JEV pensem que cal combatre la intolerància des de diversos fronts com poden ser les institucions
polítiques de les quals formem part, rebutjant mesures, lleis, mocions o pactes amb aquells que
pretenguin impulsar la xenofòbia; interlocutant i polititzant a la població; fent campanyes pedagògiques
en contra dels tòpics racistes, així com participant activament dels moviments socials, mobilitzacions i
ONG que plantegin un front comú unitari, pacífic i massiu davant els discursos i les pràctiques racistes. A
més, cal potenciar l’entrada de les persones migrades a la societat civil en igualtat de condicions que la
resta de ciutadans, cal que siguin organitzadors d’entitats i de lluites i cal l'ajuda necessària per a que
puguin fer aquest procés d'empoderament.
Des de JEV confrontem el discurs racista i xenòfob amb la reivindicació de la plena ciutadania: valorem
les persones que migren, que fan ús d’un dret humà com és el d’emigrar, reconeixem els seus drets i
deures polítics, socials i laborals, i entenem la diversitat cultural en positiu, no com una font de conflicte.

Catalanisme popular i dret a l’autodeterminació. Federalisme
8

9

10

JEV recollim la tradició de catalanisme popular de la JSU , la JCC i els Joves de la ENE i la seva lluita
per la recuperació dels drets nacionals de Catalunya en els pitjors temps sota la consigna de “és català
qui viu i treballa a Catalunya” sense exclusió i amb identificació nacional diversa. Defensem el dret dels
catalans i les catalanes a decidir sobre el seu futur com a societat sota dos principis inseparables. En
primer lloc considerem que Catalunya és una nació i ho és per voluntat majoritària de la ciutadania.
Tenim una identitat nacional amb arrels en la història, la llengua i la cultura i en la voluntat d’autogovern.
Una nació dels ciutadans i les ciutadanes que s’ha configurat en el temps amb aportacions diverses i que
avui, a partir de la diversitat cultural, lingüística i d’origen, està construint una identitat nacional oberta,
integradora i en permanent procés de construcció. Una nació de ciutadans i ciutadanes amb voluntat
d’autogovernar-se, compartir un futur com a comunitat política i dret a decidir com fer-ho sense tuteles ni
imposicions. Rebutgem de ple i confrontarem amb les visions ètniques de la catalanitat i aquells grups o
individus que pretenguin repartir “carnets de catalanitat” i decidir qui és o qui no és català.
En segon lloc, som un sol poble, i tal com hem dit, tant avui com ahir, és català o catalana qui viu i
treballa a Catalunya. És català i catalana qui vol ser-ho, sense que l’origen, la llengua o la cultura en
siguin obstacle. Cal assegurar l’arrelament de tota la ciutadania amb el respecte a les creences, als
hàbits lingüístics, als costums i a les idees de les persones, i el respecte als drets i els deures col·lectius
que comparteix la nostra societat, sense discriminació de cap tipus. La cohesió social passa per garantir
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Joventuts Socialistes Unificades
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Joventut Comunista de Catalunya
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Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra
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la igualtat d’accés al treball i als drets socials, per garantir uns serveis de l’Estat del benestar potents i
per desenvolupar una cultura pública comuna de valors compartits
Sota aquests dos principis irrenunciables i inseparables defensem l’exercici del dret a decidir de
Catalunya, així com el dret a la autodeterminació de tots els pobles, sense límits i creiem que els
catalans i catalanes han de poder decidir si volen seguir mantenint l’actual autonomia, si volen un estat
federal plurinacional o un estat independent. Per això, defensem la reforma de la Constitució espanyola
per tal que Espanya esdevingui una República federal plurinacional on les diverses comunitats nacionals
que la composen puguin decidir el seu futur lliure i democràticament. Aquesta posició facilita la trobada
de diferents sensibilitats en un projecte comú sobiranista i europeista.
Dins de l’exercici del dret a la autodeterminació JEV aposta pel federalisme plurinacional. El federalisme
està estretament vinculat als valors d’esquerres i radicalment democràtics, als ideals de llibertat,
solidaritat i fraternitat de la tradició republicana i laica. Apostem pel federalisme plurinacional perquè
creiem en la lluita conjunta entre pobles per una fi comuna. Creiem que aquesta unió d’esforços sempre
serà més productiva que la lluita en solitari. El federalisme plurinacional té com a objectiu el ple
reconeixement de la diversitat nacional i del caràcter multicultural de la societat, en oposició tant al
nacionalisme de la dreta tradicional que identifica nació amb estat i nega o ignora el caràcter multicultural
de la societat com a l’autonomisme uniformador que no reconeix la pluralitat nacional i cultural. Un
federalisme basat en la idea de la sobirania compartida. Creiem que el federalisme plurinacional recull la
voluntat majoritària de més autogovern i manté la cohesió social reconeixent la diversitat d’identitats
personals existents a la societat catalana. L’antidemocràtica sentència del TC contra l’Estatut de
Catalunya trenca el pacte constitucional sobre el que es funda la democràcia a l’Estat espanyol. Aquesta
sentència i les posteriors aplicacions interpretatives contra la immersió lingüística, contra la priorització
del català a les administracions; així com la negativa a la aplicació de l'Estatut, respecte a les inversions
per infraestructures de Catalunya i d'altres obligacions econòmiques pendents de retornar, configuren
una voluntat recentralitzadora del Govern de l'Estat disminuint la identitat nacional, lingüística i cultural
catalana. Les institucions de l’estat han d’entendre que cal refer aquest pacte sense imposicions però
avui és més imprescindible que mai la unitat del catalanisme per tal de fer front comú en la defensa de
l’autogovern, i el federalisme plurinacional pot ser avui la opció majoritària per a la pròpia societat
catalana.
Defensem el Concert Econòmic Solidari com a nou sistema de finançament. Aquest sistema es basa en
l'autogovern fiscal de Catalunya, superant les desproporcionades balances fiscals actuals, però sense
renunciar a la contribució solidària a aquelles comunitats amb menys riquesa que Catalunya. Alhora, no
podem consentir que un increment dels ingressos provinents de l'Estat suposin retallades fiscals, com va
succeir recentment amb l'Impost de Successions. Per això aquest model inclou un pacte social entre
classes en el que s'incrementarà les aportacions de les persones amb més recursos. No es tracta només
de tenir més tros de pastís sinó que el pastís sigui més gran.
JEV és una organització internacionalista i profundament europeista. Com a tal, defensem una Europa
federal i dels pobles. La crisi econòmica i financera ha posat de manifest la incapacitat del estats-nació
tradicionals de representar i defensar la sobirania popular dels atacs dels mercats i el procés de
globalització neoliberal, és per això que mantenim la nostra aposta per una Europa realment
democràtica, federal, social, ecològica i dels pobles, en la qual les nacions com Catalunya siguin
reconegudes i tinguin veu pròpia, com a subjectes d'actuació política i institucional. Avui, la primera
batalla per mantenir la sobirania popular i construir una societat de persones lliures i iguals passa per la
construcció d’institucions democràtiques europees al servei dels interessos de la majoria que posin fre a
les ànsies depredadores del capitalisme financer. Però tot això no serà possible sense que l'esquerra
recuperi el lideratge del catalanisme popular i desemmascari les polítiques neoliberals de la dreta
catalana, amagades sota un populisme nacionalista que només porta a la destrucció de la societat del
benestar i a la frustració nacional.
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Feminisme
Han passat més de trenta anys des de l’eclosió del moviment feminista a Espanya i Catalunya, i tot i que
la situació de la dona ha canviat radicalment i s’ha aconseguit la igualtat legal entre homes i dones, la
igualtat real dista de ser vertadera. A més cal destacar que en un context on arreu d’Europa s’està
desmantellant l’Estat del Benestar i que per tant, la provisió de benestar recau en les dones, cal que JEV
reivindiqui amb força la lluita violeta per a construir una societat igualitària i cohesionada socialment.
El feminisme lluita per la igualtat entre homes i dones que ens beneficia a tots i a totes ja que és una
doctrina alliberadora tant per les dones com pels homes. La desigualtat l’observem en el fet que els
homes gaudeixen de millors feines, salaris més elevats, ostenten la major part de les tasques de
representació pública i adquireixen un estatus social més elevat. Aquesta desigualtat és fruit de la
construcció social del gènere, el qual sorgeix de la interpretació social de la diferència biològica entre
homes i dones. Fa referència a la construcció social de la feminitat i la masculinitat, a les relacions de
poder i dominació entre aquests. L’androcentrisme imperant, el qual estableix que l’home és la mesura
de totes les coses, ha situat el sexe femení inferior al masculí, l’ha discriminat i marginat. D’aquesta
manera s’ha construït una societat heteropatriarcal on l’home (heterosexual), cap de família, manté el
predomini social, cultural i econòmic sobre la dona. Assumir que les desigualtats són fruit sobretot d’uns
rols de gènere construïts socialment de manera arbitraria no és incompatible amb reconèixer i donar
igual valor a les tasques que tradicionalment han fet les dones i els homes. Actualment hi ha diverses
corrents dins del moviment feminista, i JEV és més propera al feminisme de la diferència, el qual busca
fer justícia amb el paper de la dona a la història de la humanitat, i també reinventar els espais
masculinitzats a les necessitats reals de les dones actuals per tal que s’hi incorporin sense veure’s
obligades a renunciar a la seva identitat.
Per a JEV ser feminista vol dir eliminar els obstacles per a l’emancipació femenina, tenint en compte les
diferències entre home i dona, i aquesta comença per l’eliminació de la divisió sexual del treball.
11
Tradicionalment l’home ha dominat l’esfera pública i per tant el treball productiu , mentre que la dona era
12
relegada a l’esfera privada desenvolupant un treball reproductiu . Aquesta separació ha fet que l’home
s’hagi incorporat satisfactòriament al món laboral, mentre que la dona, per a incorporar-s’hi, s’ha
d’integrar en uns àmbits definits originàriament per homes i que per tant, obliguen a reproduir uns rols
masculins per aconseguir el mateix èxit. L’accés de les dones al treball productiu no ha anat acompanyat
d’un accés dels homes al treball reproductiu provocant així que la dona pateixi una doble jornada laboral.
Tot i que segons les últimes enquestes del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) la major part de
la població és partidària d’un model familiar igualitari, les dones dediquen una mitjana de 30 hores
setmanals més que els homes a les tasques de la llar i a la cura dels fills o dependents; per tant,
disposen de menys temps que els homes per la participació i l’oci.
L’empoderament de la dona, però, passa per aconseguir el dret al propi cos, dret que encara avui en dia
no hem assolit i que els governs conservadors i la forta influència de l’església catòlica estan disposats a
aniquilar. El dret al propi cos significa que les dones siguin lliures de decidir sobre el seu cos. Una
demanda històrica del moviment feminista ha estat el dret a l’avortament lliure i gratuït ja que entenem
que avortar durant els dos primers trimestres de gestació ha de ser una decisió pròpia de la dona, un dret
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Treball productiu: són totes les activitats mitjançant les quals es produeixen béns o serveis per vendre'ls i
obtenir ingressos en diners o en espècie.
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Treball reproductiu: aquelles activitats i tasques imprescindibles o necessàries per al manteniment de les
persones però que no són comptabilitzades entre les productives. Resulta essencial per a la reproducció de la força
de treball (supervivència dels treballadors i les persones dependents, transmissió de valors socials...).
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i no un delicte, i per tant s’ha d’excloure del codi penal així com s’ha de garantir que s’efectuï dins la
xarxa pública de sanitat. Els mateixos arguments es poden utilitzar per a l’ús lliure i gratuït dels mètodes
anticonceptius (preservatiu i anovulatoris) i de la píndola postcoital. La dreta conservadora i la pressió de
l’església catòlica posen en perill un dret bàsic i fonamental que hauria de ser garantit per l’Estat. En la
mateixa línia, és hora que les treballadores sexuals practiquin la seva professió en unes condicions
laborals dignes. Dedicar-se a la prostitució ha de ser una decisió personal lliure de coacció. S’han de
destinar els recursos necessaris per eradicar el tràfic de dones alhora que s’ha de regular el seu exercici i
abordar un procés de desestigmatització d’aquelles professionals que s’hi dediquin de professió amb
unes condicions laborals dignes ja que són subjectes de drets i deures, i que, com a ciutadanes, la seva
activitat no hauria d'implicar en cap cas un disminució dels seus drets ciutadans i socials que li
corresponen, a més del seu reconeixement professional i la seva cotització en la Seguretat Social amb
tots els beneficis que això comporta i les garanties d'accés a la sanitat pública. La prostitució és el sector
que més diners mou de l’economia submergida a Espanya (arribant a representar el 2% del PIB) i el 80%
de les dones que l’exerceixen són estrangeres. Moltes d’aquestes treballadores sexuals es troben
coaccionades i viuen en un entorn de terror i violència, i tant aquestes com les que la practiquen
lliurement es troben en una situació d’al·legalitat, i per tant, vulnerabilitat. Entenem doncs, que per posar
fi a aquesta situació, cal ser conscients de la complexitat del fenomen, fugir de visions reduccionistes i
moralistes que es limiten a actuar sobre una part del fenomen i que només aconsegueixen invisibilitzar-lo
i apostar per tant, per la regulació de l’activitat.
La violència sobre les dones, però, s’exerceix de maneres molt diverses, en totes les classes socials i en
totes les esferes de la vida (conjugal, familiar, laboral, comunitària). JEV utilitzem el terme “violència
13
masclista” en tant que considerem que el masclisme és el concepte que de manera més general
defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones. A Catalunya en
14
dos mesos han mort sis dones a mans de les seves (ex)parelles. Una de cada cinc dones de la Unió
Europea pateix violència a la llar, i una dona de cada deu és víctima de la violència sexual amb ús de la
força. La violència sexual és una de les armes més esteses en els conflictes armats contemporanis ja
que és un eficaç instrument de terror col·lectiu i individual, destrueix famílies i comunitats, i en alguns
casos canvia la composició ètnica de la següent generació. Així doncs, l’ús de la violència de l’home vers
la dona, és una pràctica estesa i difícil d’eradicar. Encara és més difícil quan en context de crisi els
governs conservadors com el de CiU decideix retallar programes com el Programa de Seguretat contra la
Violència Masclista. JEV creiem que la violència masclista és una problemàtica social que cal abordar i
tractar de manera transversal per tal d’assegurar que les dones poden viure en plena llibertat i
autonomia.
La violència física, però, no és l’única violència masclista que es dóna en moltes relacions entre homes i
dones. Cal parar atenció al fet que les estadístiques només recullen les víctimes mortals i/o de violència
masclista física o sexual i, en canvi, no existeixen encara indicadors reals de les víctimes de violència
psicològica o econòmica, les quals són les que més abunden a l’actualitat i les que s’amaguen en una
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La llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (impulsada per ICV des
del Departament d’Interior) defineix la violència masclista en la línia que marca la ONU: la violència masclista és
aquella que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el
marc del sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que produïda per mitjans físics, econòmics o
psicològics puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com a les
amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com
privada.
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A febrer de 2012.
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violència més subtil i difícil de demostrar. És alarmant que els estudis més recents efectuats sobre
persones joves, mostrin que els rols de gènere i els estereotips es perpetuen. Segons un estudi de la
Federación de Mujeres Progresistas, el 80% dels i les adolescents creuen que en una relació de parella
la noia ha de complaure al seu company, més del 40% considera que el noi té la obligació de protegir a la
noia, i prop del 60% està d’acord que la gelosia és normal en una relació. Aquestes dades denoten que
les relacions efectives entre adolescents es donen situacions de control per part d’ell i de submissió per
part d’ella, fet que pot suposar l’inici d’episodis considerats com a violència masclista.
La violència que exerceixen els homes sobre les dones ve donada per les relacions de poder que
s’estableixen entre els dos sexes. El poder, per una banda, és la capacitat de fer, és el poder
autoafirmatiu el qual per exercir-lo requereix una legitimitat social que l’autoritzi (tradicionalment
ostentada per l’home blanc heterosexual). Per altra banda, el poder és la capacitat i possibilitat de control
i domini sobre la vida o els fets dels altres, és el poder del domini el qual requereix recursos (béns,
poders...) per exercir un control sobre la persona a la que es busca subordinar. La posició de gènere és
un dels eixos crucials per on discorren aquestes desigualtats de poder en tant que la nostra cultura
patriarcal ha legitimat la creença de que el masculí és l’únic gènere amb dret de poder autoafirmatiu. La
violència vers les dones és una de les conseqüències d’aquesta relació desigual de poder, tot i que no és
la única via per exercir-lo tot i que sí la més visible. Els anomenats micromasclismes són pràctiques de
dominació i violència masculina en la vida quotidiana que atempten contra l’autonomia de la dona. Els
comentaris d’un home sobre el físic d’una dona quan aquesta camina pel carrer (els anomenats piropos),
que un home s’enganxi al cos d’una dona al transport públic o que els homes minimitzin la importància
de la igualtat per “ser coses de dones”, són micromasclismes de la vida diària de qualsevol dona que
sovint minen la seguretat d’aquesta.
Aquests micromasclismes són constants en una societat tradicional a l’arrel de la qual s’hi troba un fort
masclisme. Per a construir una societat lliure sense que es donin relacions de poder (ni entre sexes,
ètnies, procedències) cal transformar els valors imperants i una manera de fer-ho és través de l’educació.
Una de les principals funcions dels espais d’educació com l’escola i les xarxes d’educació en el lleure és
la transmissió de valors. Per això cal acabar amb els centres educatius que segreguen els alumnes per
raó de sexes els quals reprodueixen rols i valors androcèntrics; cal una escola coeducativa que utilitzi un
llenguatge no sexista i vetlli per no reproduir rols sexistes (revisant materials pedagògics, llibres de text,
formant al professorat) ja que l’escola és una eina compensadora de desigualtats. Alhora l’escola també
ha de proveir a les nenes i els nens d’educació sexual i afectiva per prevenir les relacions desiguals i
dependents pròpies de l’amor romàntic, així com per a que tothom pugui gaudir plenament de la
sexualitat i sense riscos. Els mitjans de comunicació són un altre espai de socialització important i per
tant cal que s’exerceixi un control de les pràctiques discriminatòries que permet el quart poder com són la
invisibilitat de les dones als informatius, la banalització de la seva imatge i la reproducció dels rols
tradicionals dins l’àmbit publicitari.
La invisibilitat de les dones, però, es dóna en diverses esferes com poden ser el món científic, cultural,
acadèmic, econòmic o polític. Al llarg de la història la dona ha patit una important discriminació educativa
alhora que una forta invisibilitat, és per això que quan evoquem noms de científics o filòsofs, la majoria
són homes. En el pensament polític les dones també han tingut poca rellevància; és paradigmàtic que
poca gent del nostre entorn conegui a Flora Tristán, escriptora, pensadora feminista i creadora de la
consigna “proletaris del món, uniu-vos”, la qual el 1843 va escriure La Unió Obrera on es sintetitza el seu
ideari i programa de reformes a favor de la classe proletària, obra que recorda tant en contingut com en
forma al Manifest Comunista que escriurien Karl Marx i Friedrich Engels quatre anys més tard. En
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l’actualitat la presència de la dona al món acadèmic ha millorat, però hi ha poques catedràtiques i encara
menys deganes o rectores tenint en compte que hi ha més dones estudiant a la universitat que homes.
Una de les múltiples explicacions extrapolables a altres espais laborals, és que l’edat reproductiva de les
dones coincideix amb la promoció laboral i els impedeix competir en condicions d’igualtat. A més a més,
la manca d’una baixa paternal equiparable a la maternal fa que la dona continuï posposant la seva
promoció laboral, alhora que impedeix que l’home gaudeixi en la mateixa mesura que la dona de la seva
paternitat i se’n responsabilitzi igual que ella. Així, la nostra societat patriarcal centra la desigualtat de les
dones respecte els homes en situacions o elements materials com els ja esmentats a part de salaris
inferiors per la mateixa feina, taxes d‘atur superiors a la mitjana o infrarepresentació en els àmbits de
decisió.
La política, l’esfera pública, és un espai que històricament ha estat vetat a la presència femenina i que,
tot i les mesures que cada cop més països van prenent, aquesta continua essent difícil. La presència de
dones en càrrecs directius de les grans empreses també és molt reduïda. La solució no només es troba
en lleis de quotes o de representació femenina als consells d’administració, sinó que la solució passa per
establir una divisió igualitària del temps de treball entre homes i dones alhora que es reformula la
concepció del temps, dels espais de participació, de l’entorn i de les prioritats com a societat.
Les mesures d’acció positiva permeten l’accés al poder a les dones no menys capacitades però sí
habitualment menys decidides a competir pels llocs de poder que els homes. A més, permeten
normalitzar en l’imaginari col·lectiu el fet que homes i dones participin de manera equilibrada en els
processos de decisió, i aquest fet engresca a més dones a voler participar-hi. Però cedir l’espai polític a
les dones no és només una qüestió de democràcia, sinó també una eina per transformar una esfera
pública que ha estat dissenyada des d’un punt de vista masculí i que és hostil a la participació femenina,
ja que malauradament les dones també han crescut en un entorn patriarcal i heteronormatiu que no les
ha educat per a la participació política. En aquest sentit, buscar la igualtat formal és insuficient ja que els
mecanismes d’accés al poder no han canviat i segueixen imperant valors masculins imposats pel
patriarcat com la confrontació o l’ambició. D’aquesta manera, les dones que participen a l’esfera pública,
o bé acaben adoptant comportaments tradicionalment masculins, o bé hi són formalment però segueixen
trobant-se amb barreres invisibles (l’anomenat sostre de vidre) que els impedeix accedir en aquells
espais reduïts (de vegades informals) on es prenen les decisions reals. Per tant, és imprescindible
desmuntar la cultura política masculina, i els espais polítics exclusius de dones són una eina. Aquests
espais faciliten l’empoderament de les dones que habitualment s’animen més a intervenir en un entorn
on la resta pugui empatitzar amb les seves experiències. Alhora aquests espais permeten investigar
altres maneres de fer política que incloguin valors més femenins amb els quals les dones es sentin més
còmodes, per incorporar-los als espais compartits i així transformar el model organitzatiu i les actituds
masculines imperants, i construir a la llarga una esfera pública on les dones es sentin més identificades i
s’animin més a participar.
Així doncs, la igualtat entre homes i dones no serà real fins que la dona s’incorpori de ple dret (i sense
renunciar a res) a l’esfera pública i esdevingui ciutadana de primera. L’evolució de la ciutadania ha
coincidit, però, amb l’auge del capitalisme, el qual no és un sistema d’igualtat sinó de desigualtat. La
ciutadania defineix els drets que es concedeixen a les diferents persones segons quin sigui el tipus de
pertinença o el lloc que ocupen en la comunitat política. Les dones tenen més dificultats per a vendre la
seva força de treball i incorporar-se plenament al mercat laboral, per això tradicionalment han estat
incorporades com a membres de la família, des de l’esfera privada i separada de la pública. Per a
integrar a les dones com a ciutadanes en els mateixos termes que els homes, el món públic i el privat ha
d’estar connectat; fins que no es doni aquesta connexió, la categoria de ciutadà continuarà essent
masculina. El concepte de ciutadania relacionat amb l’Estat del Benestar fa referència al benestar
econòmic i la seguretat els quals s’assoleixen gràcies a uns drets socials i econòmics adquirits. La
qüestió és que no tothom té accés a aquests: la dona treballadora no remunerada que desenvolupa les
tasques de la llar, la que té una feina precària, la que treballa a temps parcial... continua depenent de
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l’home, del ciutadà caracteritzat en home, treballador assalariat i cap de família. El treball no remunerat
pot significar l’exclusió de determinats drets de ciutadania que són atorgats en el treball remunerat (dret a
la jubilació, dret a la prestació d’atur, etc.), i d’altra banda, el treball no remunerat hauria de ser entès com
una activitat necessària i imprescindible per al desenvolupament de la família, i per tant, hauria de gaudir
del mateix valor que el treball productiu, tant econòmica com socialment. Els homes i dones ens hem de
coresponsabilitzar de les tasques de la llar i de cura de les persones.
En totes les societats, és la dona la que s’encarrega de proveir les cures necessàries i les tasques
imprescindibles per al benestar familiar, i és l'últim element per reajustar el sistema quan l'Estat no és el
proveïdor del benestar. Per tant, cal establir una nova conceptualització de la relació entre el mercat,
l’Estat i la família.
En aquest sentit cal dir que la relació i posició que ocupen les dones en el mercat laboral, desigual en
relació a la dels homes, fa que les dones, com a grup social, pateixin un risc més alt d’exclusió social. La
feminització de la pobresa és un fenomen que es dóna arreu del món i que és fruit d’aquesta relació
desigual que tenen amb el mercat laboral. És necessari destacar que amb les mesures neoliberals que
prenen alguns governs conservadors com l’espanyol, en concret amb la reforma antilaboral, es precaritza
i s’empobreix encara més a la dona: incentiva la segmentació i l’especialització de les dones en el
contracte a temps parcial que farà que aquestes tinguin les jornades més desregulades, augmenta les
dificultats per conciliar vida personal i laboral (de tothom) però especialment de les dones ja que la
reforma permet canvis de les condicions de treball decidits unilateralment per les empreses, sense
intervenció sindical o autorització administrativa prèvia, fet que incentivarà l’expulsió de les dones del
mercat de treball, per les dificultats d’adaptar-se als canvis de condicions de treball acordats
unilateralment per les empreses. A més, les retallades en l'estat del benestar estan augmentant la
pressió sobre les llars amb el risc que les dones hagin de tornar a casa i reforçar la família tradicional.
El sistema polític i econòmic dominant ha reforçat els rols de gènere preexistents excloent a les dones
del poder polític i mantenint-les a l’esfera privada ja que les polítiques de l’Estat han ajudat a confirmar
aquest espai com a femení. D’altra banda, si la dona no es mantingués a l’esfera privada i vetllés pel
benestar familiar, l’home públic no podria existir. Tot i la incorporació de la dona al mercat laboral i
l’accés al treball assalariat, aquestes no poden accedir plenament a l’esfera pública sense renunciar a
garantir el benestar familiar. Per tant, no es podran resoldre els problemes de ciutadania que pateixen
fins que no es construeixi l’anomenat quart pilar de l’Estat del Benestar. Les tres potes de l’Estat del
Benestar (Educació, Sanitat i Serveis Socials) s’aguanten per un quarta pota, invisibilitzada i ignorada,
que la constitueixen totes les dones de la societat.
El limitat desenvolupament en polítiques familiars i altres aspectes com el model de família tradicional,
són factors explicatius de la baixa taxa d’activitat femenina i de fecunditat que pateix el nostre país. És
per això que l’Estat ha de desenvolupar polítiques familiars que contemplin serveis d’atenció a la infància,
permisos paternals, alhora que cal elaborar polítiques laborals com la reducció de la jornada laboral o la
flexibilització d’horaris laborals per tal que la dona s’incorpori plenament al mercat laboral sense haver de
renunciar a gaudir de la maternitat. Fins que no es preguin mesures polítiques en aquesta direcció, les
dones continuaran tenint dificultat per entrar i participar a l’esfera pública, i per tant, no podran esdevenir
ciutadanes de ple dret: lliures, crítiques i participatives.

Llibertats sexuals
El col·lectiu LGTB sempre ha estat un dels col·lectius més perseguits i castigats al llarg de la història. El
masclisme, derivat de la moralitat catòlica ortodoxa i dels fonaments de la societat heteropatriarcal, ha fet
que les persones LGTB no només hagin hagut de viure sense drets sinó que també s’hagin vist durament
reprimides i en alguns casos veient perillar la seva vida.
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El model social actual discrimina a totes aquelles persones que s’escapen de la visió masclista d’home
blanc heterosexual, fet que suposa viure en discriminació si no es compleix algun d’aquests tres
elements.
La discriminació i persecució del col·lectiu va fer que romangués invisible per a la societat, i fins el 1977
no es va celebrar a Barcelona la primera manifestació de l’Alliberament LGTB. És per això que una de
les grans lluites per la normalització ha estat la visibilització del col·lectiu, i és per aquest motiu que cada
28 de juny se'l visibilitza recordant els fets de Stonewall, on el moviment LGTB es va alçar contra les
persecucions i detencions de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals.
Aconseguir els drets no és tasca fàcil per als col·lectius discriminats: s’han necessitat 35 anys de lluita
per arribar a la igualtat legal, des de la creació del Movimiento Español de Liberación Homosexual
(MELH), fins a assolir el dret al matrimoni i l’adopció en el 2005; però aconseguir drets ni és fàcil ni
aquests són per sempre, i així ens ho ha demostrat la dreta portant la igualtat legal al Tribunal
Constitucional.
No obstant, tot i les fites aconseguides, encara ens queda la més important, la igualtat social de les
persones LGTB, amb l’eradicació de la homofòbia i la transfòbia. Per aconseguir aquesta igualtat real
caldrà la transformació de les bases de la societat actual, la manera de viure les pròpies relacions i la
identitat del propi cos. Caldrà entendre que la forma d’estimar i viure mai és la mateixa i que les persones
són més lliures i complexes que les etiquetes que l’heteropatriarcat vulgui fixar. La igualtat real arribarà el
dia en que siguem capaços de desfer-nos d’aquestes etiquetes (heterosexual, homosexual, bisexual, gai
o lesbiana), trencant cadenes per arribar a ser persones de ple dret.
Defensar la llibertat d’identitat de gènere, les persones intersexe i el dret al propi cos és una de les lluites
més dures que encara queden, i és que el masclisme present encara avui ha alçat una barrera entre la
igualtat d’homes i dones, i per això encara és un tabú tan fort pensar que una persona no es pot sentir a
gust en el seu propi cos; per aquest motiu no creiem en el canvi de sexe, sinó en la reassignació de sexe.
Tot i així, la societat heteropatriarcal actual dictamina el que és home i el que és dona, fent que la
reassignació de sexe es vegi des d’un punt de vista sexual on el procés es completa amb el canvi dels
òrgans sexuals. Caldrà doncs, no només desfer-nos de les etiquetes homosexual, heterosexual,
transsexual o bisexual, sinó també de l’excloent binomi home–dona, entenent que pel fet de ser home o
dona no cal seguir els estereotips socials actuals, i que el fet d’etiquetar a les persones segons la seva
orientació sexual o identitat de gènere coarta la llibertat i la complexitat de les persones.
El fet de que el col·lectiu LGTB hagi estat perseguit i represaliat tan durament no és casual,
l’heteropatriarcat ha vist l’existència d’aquest col·lectiu com un atac a les seves grans premisses: la
masculinitat i la suposada superioritat masculina vers les dones. Caldran doncs polítiques valentes per
poder transformar la societat actual i alliberar les persones LGTB de les antigues cadenes que no els
permeten ser ciutadanes i ciutadans de ple dret.

4. CONCLUSIONS
Al llarg del document hem evidenciat que el capitalisme és un model depredador que ens porta a
l’evident desigualtat entre una classe dominant de persones poderoses i una classe dominada de
persones desfavorides. També hem evidenciat la capacitat que té aquest model per a reinventar-se i
perpetuar la seva situació de dominació respecte a la majoria de la població, essent la vella Europa el
model dominant, i generant entre la ciutadania dels diferents països que el composen categories de vida.
JEV, per tant, ens definim com anticapitalistes en tant que volem combatre el predomini del capital sobre
les persones, volem eradicar les profundes desigualtats existents i la degradació del medi ambient, volem
una societat democràtica on governi la sobirania popular i no els mercats.

38

És per això que JEV apostem pel model del 99% de les persones, un model més just, sostenible i
solidari, on les diferències i la diversitat sigui un valor afegit en la construcció d’una societat igualitària, on
els governs garanteixin els drets socials, econòmics, culturals, civils i polítics per tal que les persones
puguin desenvolupar una vida plena i digna, on es tingui en consideració la nostra terra com a realitat i
oportunitat.
Actualment, i tal i com hem demostrat al llarg document, l’ecosocialisme és una alternativa real i possible,
un model on existeixen petits canvis que fan transformar la societat. Ara, cal el canvi global que comporti
una revolució en les persones i en les maneres de fer, i això dependrà de totes i tots.
Ara més que mai és l'hora d'apostar amb força per aquest model, és l'hora de sortir de la crisi trencant
amb el sistema que ens ha portat a aquesta crisi i ens en portarà a més en el futur, trencant amb
l'especulació, les persones al servei de l'economia, el creixement sense límits i la degradació del planeta,
les desigualtats entre homes i dones, l'especulació financera i les desigualtats entre diferents zones del
món, la pobresa, la fam, les morts per malalties que tenen cura i un massa llarg etcètera de problemes,
que no vénen d'un altre lloc que de l'expansió del capitalisme al món.
I per això hem de teixir aliances amb totes les xarxes de resistència, especialment a casa nostra, ja que
sabem que sols no podem dur a terme aquesta lluita. Sense deixar de banda la perspectiva global que
hem esbossat al llarg de tot aquest document, cal que actuem localment per realitzar aquestes
alternatives que hem plantejat. Entenem que totes les accions de lluita quotidianes són importants i que
amb la suma de molts actes petits és com transformarem el món.
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Glossari:
JEV: Joves d’Esquerra Verda
CN: Consell Nacional
ECN: Equip Coordinador Nacional

A. Més democràcia, més Joves d’Esquerra Verda: Com és Joves
d’Esquerra Verda i la seva militància avui
Actualment Joves d’Esquerra Verda som una organització política juvenil forta i estable, amb presència a
les universitats, a les plataformes ciutadanes i, en definitva, allà on creiem que es defensen els nostres
valors i ideals i/o cal defensar-los.
Comptem amb organitzacions territorials nombroses i amb alt nivell de participació, Barcelona, el Baix
Llobregat, el Vallès Occidental, tot i això s’ha de treballar amb l’objectiu clar de continuar creixent a
territoris on comptem amb organitzacions ja molt potents i en especial en aquells altres territoris en els
que avui s’hi té menor presencia.
Tot i haver augmentat la presència femenina dins l’organització i, sobretot, en espais de responsabilitat
política, encara avui existeixen desigualtats per les quals hem de continuar treballant, la presència de
militants dones és d’un 39% respecte al total del cens i cal aconseguir arribar, com a mínim, al 50%
d’aquest.
Ens trobem avui amb una organització renovada, una organització en la qual han aparegut en els darrers
mesos fornades de nous i noves militants, gent jove, amb maneres noves i, per què no, diferents, de
veure les coses, i és important fer un bon acompanyament a aquestes persones i conèixer també quina
socialització política porten a les seves esquenes, així, seria interessant poder comptar amb una eina
que permetés recaptar informació sobre possible participació o dinàmica del o la militant.
La participació indivual a JEV per excel·lència continuen essent les localitats i/o els territoris, i en canvi,
les sectorials es troben majoritàriament potser en hores baixes, degut al desgast i a la gran quantitat de
feina i tasques que s’han hagut de distribuïr entre la militància durant els últims temps arrel dels comicis
electorals que ens han anat precedint, al que se li ha de sumar les dificultats per participar que tenen els
territoris .

B. La responsabilitat individual, l’èxit col·lectiu: quin model de
participació volem?
Formem part de Joves perquè volem incidir, perquè volem transformar, perquè volem contestar les
injustícies de la nostra realitat. Actuem amb esforç individual per aconseguir èxits col·lectius, perquè no
entenem la raó d'ésser dels individus sinó dins una comunitat: la de classe, la nacional, la global...
Cadascú aporta les seves idees, el seu compromís i el seu temps a una causa comuna, col·lectiva, que
és per a nosaltres la de transformar la nostra societat en una societat justa, solidària, igualitària,
respectuosa amb el medi ambient i amb les minories, on homes i dones comptin per igual i ni la ètnia, ni
el sexe, ni la ideologia, ni la religió, ni la orientació sexual, ni els recursos siguin raó d'exclusió.

Més organització, més transformació social
Joves d'Esquerra Verda ha estat sempre un instrument al servei de la transformació social, sigui des de
les institucions o des dels moviments socials, a peu de carrer i amb la voluntat de presentar alternatives a
un sistema capitalista que és injust.
JEV ha de ser una baula més de la cadena de resistències socials a aquest sistema, oferint en cada
ocasió la vessant més escaient per resoldre el conflicte (i conflictes socials). En primer lloc, per tant, cal
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ser-hi presents i actius, formar part d'aquests conflictes socials i ser-ne actors protagonistes, sigui sota
les sigles de la nostra organització o aixoplugats en aquelles que ens facin més fàcil la tasca de
transformació i avenç social. No es tracta, però, d'ocultar res, simplement entendre que sovint aquest
procés ha de venir provocat per un moviment prou heterogeni per fer front als que tenen el poder. Ser
permeables, tolerants i dialogants ha de ser la nostra premissa per tal d'aglutinar forces.
Sabem que és una lluita compartida, una batalla que no podem fer sols. Per això ens articulem com a
Joves d'Esquerra Verda, perquè som dones i homes joves que des de la nostra realitat particular volem
fer avançar un projecte polític i social fins a convertir-lo en el projecte de la majoria. Per aquesta raó ens
aliem i treballem des de les localitats, des de les sectorials, des del territori; per poder sumar esforços i
fer des de la entitat col·lectiva el que no podem fer de manera individual.
Per tal que el fruit de la nostra feina sigui realment compartit, volem una organització més oberta, més
horitzontal, més permeable. Volem que les idees flueixin amb més facilitat, que tothom tingui més
oportunitats de dir la seva, corresponsabilitzant-se de la feina feta. Hem de repensar la tasca de les
sectorials i fer-les menys verticals, de tal manera que les i els que hi participen siguin menys espectadors
i més protagonistes. També caldrà reservar un paper més fort per a les agrupacions locals i territorials,
entenent que poden respondre millor a la necessitat de proximitat que sovint manca a la política,
comprenent que estant a prop de la realitat podem caminar cap al nostre horitzó: pensar globalmentl i
actuar localment.
També, sabent que no podem i no volem fer sols aquest camí, volem participar fora de la nostra
organització. Hi ha entitats especialitzades en temes que, nosaltres, en tenir un projecte polític i social
generalista, no podem copsar amb tota la determinació que és desitjable. A més a més, som conscients
que podem aportar un valor afegit a aquestes altres entitats, perquè som joves compresos i
compromeses i perquè la nostra sensibilitat roja, verda i violeta serveix de complement a projectes
diferents però confluents amb el nostre.

C. Repensem les formes de participació
En els darrers anys Joves d’Esquerra Verda hem experimentat un augment que reflecteix la voluntat del
jovent de formar part i comprometre's amb un entorn que massa sovint els exclou. Des de JEV creiem
que la desafecció política i l'allunyament de la ciutadania amb les institucions no s'ha de llegir com una
falta d'interès sinó com un reclam de noves formes de participació i d'un nou sistema democràtic, del qual
el jovent n'està sent clar protagonista a través de moviments socials i les plataformes que han sorgit en
els darrers mesos (com per exemple, els moviments entorn el 15M), exigeixen replantejar les formes de
relació i participació del jovent, amb les quals JEV ens sentim plenament identificats.
És imprescindible que ens plantegem doncs com volem relacionar-nos i participar a nivell tant intern com
extern per tal que els adherits i les adherides puguin sentir-se part d’un tot, d’una suma d’esforços i
voluntats que acaben conduint a un horitzó comú.

Participació interna
En els darrers temps, a banda d’haver augmentat en nombre de militància, hem vist com apareixien
noves agrupacions o s'en refeien d'altres que havien perdut adherits i adherides, com Lleida o Tarragona
i això també ha augmentat la demanda de canvis en les estructures organitzatives, canvis que permetin
preservar aquells nuclis històrics, però que permetin impulsar els de nova creació i que alhora facilitin
generar dinàmiques de cooperació inter/intra organitzatives (entre localitat- territori, per exemple). A més
a més, la nova fornada generacional que comença a predominar dins l’organització també reclama
maneres diferents de coordinació i dinàmica de treball, més acord amb el context en que ens trobem, on
els nous i les noves adherits i adherides precisen d’una manera més fàcil i atractiva de participar i
començar així a formar part del teixti de JEV.
Tot plegat doncs, exigeix un canvi de guió, un repensar les estructures habituals d’organització i donarlos una volta més de cargol per tal d’aconseguir millorar-les i donar-los el sentit actualitzat que totes i tots
estem esperant.
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Òrgans de direcció
En quant als òrgans de direcció considerem que és important incorporar i normalitzar les eines 2.0 al dia
a dia de l’organització per tal de facilitar la informació a tots els adherits i adherides el més aviat possible.
El Consell Nacional, com a màxim òrgan de decisió entre assemblees ha de ser l’espai de debat més
important de tota l’organització, l’espai formal on dur a terme debats i posicionaments que afecten a JEV,
i s’ha de treballar en la línea de que totes les decisions que es puguin decidir via CN millor. És desitjable
per a la salut de l’organització que el CN es convoqui tant sovint com sigui necessari, per tal que no passi
massa temps entre una reunió i l’altra i que si es produeix algun esdeveniment o sorgeix algun debat que
el CN sigui susceptible o tingui a bé de discutir ho pugui fer sense que ja hagi desaparegut, el tema en sí,
de l’agenda política. A l'inici de cada curs es proposarà al Consell Nacional un calendari de previsió
general d'activitats per tal que les agrupacions territorials puguin planificar amb temps la seva pròpia
activitat. Se seguirà promovent la descentralització periòdica dels Consells Nacionals, incentivant a
portar-los als territoris on la participació de les adherides i adherits en els CN sigui més baixa per així,
fomentar i motivar a que hi participin. A més a més, l’Equip Coordinador Nacional i la Co-coordinacio
Nacional hauran de vetllar també perquè l’ordre del dia dels CN’s s’enviï amb l’antelació màxima possible
a tots els consellers i conselleres nacionals, tant territorials com nominals, i uns dies després a la resta
de l’organització. Aquest procediment també es durà a terme, en la mesura del possible, per la resta de
documents, amb especial atenció a les resolucions, que són una eina important per al debat polític
d’actualitat. Amb això s’aconseguirà poder donar marge als territoris per tal que es puguin reunir per a
preparar la reunió i aconseguir així que els consellers i conselleres nacionals designats territorialment
adquireixin un paper més actiu i en clau territorial, de manera que també s’aniran generant debats més
sovint i aquests seran de caire molt divers. A més, caldrà assegurar que la presidència del CN es
responsabilitzi de prendre acta de les reunions del CN i que aquestes actes amb els acords es reenvïin
als i a les membres de l'organització en el termini màxim d'una setmana, per exemple amb el mail de la
setmana, o la intranet, per tal de mantenir informats a aquells que no hagin pogut assistir-hi i per facilitar
la circulació de la informació cap a la resta de la militància.
Tot i així, l’ECN ha de continuar assumint aquells moments en que un procés no pugui ser portat al CN
per falta de temps o altres problemàtiques, i la Co-coordinació nacional serà l’encarregada de detectar
aquesta casuística determinada i de coordinar-ne el procés. Creiem que és important apropar la tasca
que realitzen semana rere semana les persones integrants de l’ECN a tota la militancia, per això les
actes d’acords tant de l’ECN com de la resta d’òrgans de direcció de l’organització estaran a disposició
de la militancia i per a tot aquell adherit o aquella adherida que els vulgui consultar, això facilitarà als
adherits el seguiment de la feina feta i, a més a més, els proveirà d’informació de primera actualitat amb
completa transparencia. L'ECN és una via de transmissió i comunicació permeable i participativa, i
funciona bidireccionalment.
Sobre la democràcia interna, transparència i elecció de càrrecs interns
Des de Joves d'Esquerra Verda fem una aposta ferma per a la transparència com a instrument per la
legitimació de la política i per a projectar aquesta manera diferent de fer política cal començar per dins.
Com a principi bàsic defensem la democràcia interna i la transparència en la presa de decisions. Això es
tradueix en que totes i tots els afiliats a l'organització se'ls mantindrà informats sobre l'actualitat de les
discussions i acords presos, se'ls animarà a participar en els diferents espais per a expressar-se
lliurement com són les sectorials, els consells territorials, els consells nacionals, les assemblees i les
activitats puntuals de l'organització així com altres espais de participació ja existents.
D'aquesta manera, amb una participació lliure i activa de tothom tindrem una organització més forta i més
lliure, que projecti els valors que defensem per a la política, ara defenestrada, com són la democràcia
real, la transparència i la proximitat.
Per al funcionament de l'organització es necessitarà que algunes persones assumeixin un rol fixat a la
tasca que es comprometen a desenvolupar. D'aquesta manera, els coordinadors locals i comarcals són
càrrecs que escolliran lliurement per cada agrupació, ja sigui local o comarcal. D'aquesta manera, els
membres del consell nacional corresponents a cada territori també seran escollits lliurement en decisió
territorial.
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Seguint aquest fil conductor, cada òrgan de l'organització a qui correspongui designar algun càrrec tindrà
potestat per a fer propostes i serà sobirà a l'hora d'escollir la persona que més s'adequa a les necessitats
de la tasca encomanada. El funcionament del dia a dia de la organització requereix prendre decisions
constants i aquesta tasca recau sobre l'equip coordinador nacional (ECN). Entenent que els màxims
òrgans de decisió de l'organització són els consells nacionals i les assemblees, alhora l'ECN serà qui
porti el dia a dia de l'organització i doti de contingut els consells nacionals per a que els seus membres
ratifiquin, o no, les decisions i mocions presentades. La figura tècnica de l'oficina de JEV és elegida
directament per l'ECN que valorarà i seleccionarà una candidatura i posteriorment es notificarà amb la
màxima transparència, tot sabent que l'existència d'aquesta figura està condicionada al pressupost de
JEV. Cal delegar tasques i evitar les concentracions excessives de responsabilitats. D'aquesta manera
s'aconsegueix descarregar de feina algunes persones i donar-ne a d'altra que està amb disposició de ferne.
D'aquesta manera, ens exigim uns criteris alts de transparència interna, tothom ha de tenir accés a l'estat
dels acords i decisions preses, i en una aposta per la democràcia interna, cada òrgan serà sobirà en la
designació dels càrrecs que depenguin d'ell, designant a la persona més adequada.

Agrupacions locals i territorials
Respecte a les agrupacions territorials i locals, cal fer èmfasi i tener present que els grups locals són,
juntament amb les universitats, el principal espai de militància dels adherits i adherides de JEV i es
retroalimenten amb els seves corresponents agrupacions territorials. A la vegada, les agrupacions locals i
territorials i els grups a les universitats esdevenen l'espai de vital importància i símptoma de fortalesa del
conjunt de l'organització a nivell nacional. Sovint trobem que amb l’activitat d’unes quantes agrupacions
locals s’aconsegueix tenir activitat de caire comarcal, el que alhora facilita que l’activitat comarcal pugui
fer seguiment i activar agrupacions locals petites o inexistents. L’extensió territorial continua essent
encara avui per a la nostra organització una assignatura que necessita millorar, i cal dotar les
agrupacions territorials d’eines i suports per tal d’aconseguir que JEV sigui present arreu del territori
català. És important posar en valor la importància de les agrupacions locals com a primer espai de
socialització i connexió amb JEv dels nostres adherits i adherides, gairebé a la majoria dels casos, i tenir
present que aquests constitueixen alhora un espai d’empoderament i coneixement de l’organització en sí
molt important. A l'hora de fer activitats i actes de les agrupacions locals és necessari una ajuda tant del
territori com de Nacional per tal de sentir-se recolzats i ajudats durant els procés. Els nivells de
compromisos dels adherits i adherides en les agrupacions locals és molt diferent i per tant molt cops
recau en poques persones tot el pes de l'acte, davant d'aquesta realitat, el territori i nacional ha de donar
el màxim suport possible en la difusió, l'assistència i el reconeixement de l'esforç dut a terme per aquella
agrupació a l'hora de fer activitats. A més, creiem convenient la descentralització territorial de l'activitat de
joves. Cal que els lideratges, tant territorials com locals, siguin forts i alhora no s’allarguin en el temps de
manera que persones concretes puguin acabar essent indispensables per al funcionament concret d’una
agrupació, s’ha de treballar en la línea de la horitzontalitat, entenent que als territoris cal la figura dels
responsables per a qüestions molt concretes, però que la feina ha de ser compartida i corresponsable
entre totes i tots els adherits i adherides. És important que, tot i existir responsabilitats concretes sempre
depenent de les necessitats i les característiques concretes de cada agrupació, cada peça de
l’engranatge conegui i sigui capaç d’exercir qualsevol de les tasques dels seus companys i companyes.
Amb aquests objectius és important que cada agrupació local i/o territorial concreti plans de treball anuals
o bianuals que fruït d’una diagnosi planifiqui l’activitat de l’agrupació, millorant així la seva presència i
facilitant el seu creixement. Cal motivar a les persones que deixen alguna responsabilitat per a què
continuïn aportant a l'organització, ja sigui a nivell local, territorial i/o nacional.

Sectorials i Grups de Treball
Les sectorials són aquells espais de participació interna en que les adherides i els adherits tracten
aspectes molt específics de la realitat que els envolta, i per tant esperen poder vehicular a partir
d'aquestes accions que tinguin un impacte real en l'exterior.

44

Amb algunes excepcions, les sectorials disposen d’una estructura que sense haver estat concebuda per
a jerarquitzar les relacions entre responsable i membres de la sectorial ha encaminat la dinàmica dels
àmbits cap a una articulació sovint vertical. D'aquesta manera, la o el responsable de la sectorial acaba
essent moltes vegades l'única persona que acaba posant temes de debat sobre la taula o que porta
l'actualitat a l'àmbit per a tal de debatre-la i, posteriorment, elaborar manifestos, posicionaments,
campanyes, etc.
Cal que les i els membres de Joves d'Esquerra Verds se sentin seves les propostes que fan les
sectorials, els seus actes, les jornades de formació, els posicionaments i tota la gamma possible de fruits
que aquestes poden donar, que són molts atès el gran potencial organitzatiu de JEV i la implicació de les
adherides i els adherits. Volem passar, per tant, d'un model en que el responsable acaba essent l'únic
subjecte realment actiu a un model de corresponsabiltiat, en que totes i tots els participants de la
sectorial s'impliquin en l'activitat i funcionament d'aquesta.
Parlem, doncs, de repartir les tasques empoderant el conjunt de persones participants per tal que el
resultat final per tal que el resultat final sigui de totes i tots i per a totes i tots, responent a les inquietuds
del conjunt de la militància. Efectivament, el o la responsable ha de recuperar la seva funció original per a
la qual va ser realment concebut, que no és altra que la de coordinar les i els participants així com
representar-los dins i fora de la organització, en l'àmbit concret de l'espai de participación, tnmateix, cal
reconèixer que les sectorials són un espai molt important per l'organització per la doble funció que
desenvolupen: per una banda, la formació, l'aprenentatge, i el desenvolupament de nous debats i
posicionaments; i per l'altra, la socialització de la militància. Cal que els responsables vetllin per a què
aquestes funcions se segueixin garantint, tot identificant i potenciant les contribucions de la resta de
participants a la sectorial. D’altra banda, també caldrà dur a terme una tasca de difusió de les jornades
de formació i/o activitats de les sectorials: s’enviarà per mail un resum que il·lustri l’activitat realitzada.
L’objectiu és atraure la resta de la militància a futures activitats explicant de manera atractiva les
activitats prèviament fetes. tot havent debatut i acordat el posicionament entre el conjunt de membres de
la sectorial. .
Hi ha moltes àrees que les sectorials han de treballar, i és feina i sobirania de cadascuna amollar el seu
funcionament de la forma que més correspongui. Tanmateix, podem traçar unes breus línies mestres que
probablement siguin aplicables a totes les sectorials, i que corresponen a tasques que repartides entre
els i les membres de la sectorial poden enfortir i fer efectiva la corresponsabilitat i l'empoderament de la
militància que volem per a Joves d'Esquerra Verda:
1.
Informació i coneixement: a JEV som conscients que necessitem conèixer la realitat per a poder
incidir en aquesta, opinar, posicionar-nos i enfocar les nostres lluites. Tanmateix, cada àmbit té
il·limitats fronts, que a més a més són canviants, i sobre els quals es necessita informació.
2.
Informació externa: cal mantenir el diàleg intersectorial mitjançant reunions periòdiques dels
responsables amb la co-coordinació per tal de treballar de manera més fàcil i col·legiada així com
també de les sectorials amb grups afins a Joves, ja sigui des d'aquestes mateixes o des de la
organització com a tal.
3.
Participació externa: “ni podem, ni volem fer-ho sols”. Des de Joves d'Esquerra Verda som
conscients que les lluites són compartides, mai propietat exclusiva nostra, i per tant hem de
mantenir el contacte amb entitats de la societat civil dedicades a les diverses àrees. Per exemple,
membres de la sectorial d'Immigració han participat activament a Unitat Contra el Racisme (UCFR)
i el Feixisme, o membres d'Universitats a la Plataforma Unitària per a la Defensa de la Universitat
Pública (PUDUP).
4.
Acompanyament: malgrat l'àmbit preferent de rebuda de les i els nous adherits sigui la localitat i en
el seu defecte el territori, hi ha casos en que les sectorials podran complir aquestes funcions. És
positiu que les i els membres d'aquestes puguin compartir aquesta responsabilitat. Per això caldrà
trobar fòrmules i eines que prioritzin el treball en xarxa
A més a més, mitjançant els Plans de Treball, l'organització podrà constatar quins són els objectius que
les sectorials han pogut complir i, per tant, podran retre comptes davant la organització. És una forma
efectiva d'enfortir el compromís de les sectorials, els seus responsables i totes i tots aquells que hi
participen. Cal reconèixer també que una de les mancances de les reunions sectorials és que es duen a
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terme d'una manera molt centralitzada en el territori, fet que dificulta i en molts casos impossibilita la
participació de la militància no resident a Barcelona ciutat. Cal un esforç conjunt entre territoris i
responsables de sectorial per tal que com a mínim s'identifiquin aquelles temàtiques sectorials que
tinguin un component territorial específic i es promogui el treball i la dinàmica sectorial també arreu del
territori, complementant especialment la participació virtual.
Hi ha una darrer aspecte que pot enfortir la corresponsabilitat a les sectorials, i és el de la figura dels
Grups de Treball. Aquests estan cridats a ser espai de reflexió, debat i acció molt especialitzats al voltant
de temes molt concrets. És positiu que surtin a iniciativa de les sectorials, com també que siguin
gestionats per persones que no siguin els responsables d'aquestes sinó membres en actiu. Un exemple
de Grup de Treball és el de Mobilitat, sorgit a iniciativa de Medi Ambient.
Entenem, en resum, que la corresponsabilitat és la eina bàsica de futur amb què Joves d'Esquerra Verda
compta per a enfortir-se organitzativament. És una bona manera que les i els adherits se sentin més
seva que mai la organització, fent-se corresponsable tant de la seva petjada enfora com de la seva
activitat endins.

Nous adherits i adherides
La figura de l’adherit i adherida és i ha de continuar essent la més important i indispensable per a tenir
l’organització que volem, per això és important que des de JEV continuem creixent i expandint-nos el
màxim possible, però no només és important créixer i adquirir nova militància, sinó també cuidar i fer el
seguiment pertinent als nous adherits i adherides per tal d’assegurar que la seva entrada i presa de
contacte amb l’organització sigui el més satisfactòria possible ja que el moment d’entrada i els primers
mesos de coneixença resulten cabdals per a la socialització i acaben determinant quina és la impressió
que adquireixen de la nostra organització i per tant la seva decisió d’implicar-se o no en el nostre dia a
dia.
És important que cada agrupació local i/o comarcal s’encarregui de fer el seguiment del nou adherit o
adherida, li expliqui quin és el funcionament que tenim, i l’engresqui a participar i conèixer tots els nivells
de JEV; en cas de no existir grup local de JEV a la localitat a la qual pertanyi el nou adherit o adherida,
haurà de ser la pròpia organització comarcal la que encarregui a una persona del territori el fer el
seguiment d’aquest nou adherit o adherida durant un període de com a mínim tres mesos (és un
trimestre, on segur hi haurà algun CN, alguna reunió sectorial i alguna manifestació, espais de
socialització i oportunitat per conèixer més gent de joves); en última instància, i en cas de que el nou
adherit o adherida en qüestió provingui d’una localitat on no existeixi agrupació local ni territorial de JEV,
serà tasca del propi ECN fer el seguiment del mateix, designant alguna persona que participi de les
sectorials de les quals l’adherit en sí hagi mostrat interès i que es responsabilitzi d’aquesta feina durant
un trimestre.
A més a més d’aquest seguiment, es realitzaran jornades de nous adherits, de caràcter informal i a les
que haurà de participar gent més nova i més veterana per tal de crear espais per explicar per què van
entrat a joves, què hi buscaven i què hi han trobat, i on els nous adherits es podran conèixer entre si i
adonar-se que no són els únics que encara no saben fil per randa quin és el funcionament de JEV, etc.
Aquestes jornades serviran per engrescar-los a participar i a conèixer gent, es plantejaran de forma molt
dinàmica, i s’animarà els nous adherits a explicar la seva experiència a les següents que s’hagin de
realitzar.

Participació externa
Joves d’Esquerra Verda som una organització implicada amb les problemàtiques que pateix la societat,
des de sempre ens hem caracteritzat per estar implicats i involucrats en tot allò que ens ha envoltat tant a
nosaltres com a la societat en la que vivim, bé siguin interessos, nous corrents reivindicatius i fins i tot
revolucionaris, etc.
Hem participat i continuem participat a gran part dels moviments i plataformes que defensen allò que
també es troba a la base dels nostres valors i de la nostra manera de fer, i axí hem estat a plataformes
com Aturem la Guerra, Plataforma 03, Unitat Contra el Feixisme, Plataforma Aurem l’Eurovegas o
PUDUP, per exemple.
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És veritat però, que sovint ens han sorgit dubtes sobre si la nostra implicació en uns i altres espais havia
de ser major o menor, a títol més individual o organitzatiu, etc; i aquest dubtes o replantejaments s’han
vist augmentats en els darrers mesos.
Arrel del moviment d’indignats, 15-M, Joventut sense futur o Democracia real ya, hem pogut veure com
part del joven que no ho feia, a títol individual, començava a participar de coses que els afectaven, i hem
pogut veure també com les noves formes de participació els cridaven l’atenció.
És per això que creiem que és important fer una volta de cargol més a la manera en què JEV ens
projectem i relacionem cap a l’exterior, en quines formes de participación externa volem assolir i de quina
manera volem vehicular-ho, sobretot donant paper protagonista a les sectorials i territoris.
Les idees no viuen sense organització
Tant dins com fora de JEV és evident que cal una organització al servei de les idees, del nostre projecte
polític i social. De la mateixa manera que creiem en l'activitat organitzada per tal de ser efectius a la
nostra lluita diària, hem de defensar la mateixa estratègia allà on participem. Hem de de mostrar que la
força de la majoria vers la dictadura d'una minoria tan sols triomfarà si és de forma organitzada.
A més, i com a organització política juvenil, oferim la nostra experiència a les institucions per tal de
conèixer les esquerdes d'un sistema que cada dia és més injust i que segueix ampliant les distàncies
entre les persones que tenen més recursos i les que en tenen menys. L'organització política és doncs
imprescindible per oposar-nos al carrer i a les institucions a les formacions i idees conservadores i
retrògrades.

Sindicats estudiantils i professionals
Joves d'Esquerra Verda som, i ho podem dir sense por a equivocar-nos i sense complexes, la joventut
política més activa a les universitats catalanes. Amb els anys, hem sabut teixir una estructura territorial i
organitzava cohesionada que ha dut als centres d'educació superior la bandera del projecte polític de
l'esquerra verda transformadora, i avui dia fem política a les Universitats catalanes.
Som una organització juvenil que fa política a les universitats, però no exclusivament política
universitària. En aquestes, tenim joves que hi duen el missatge i les reivindicacions de la nostra
organització i que, especialment, treballen temes específics de la Universitat en que es troben, essent
una enorme riquesa la política de proximitat que pot realitzar cada agrupació gràcies a la sobirania que li
és pròpia.
Tanmateix, el moviment estudiantil és plural, i necessitem i volem col·laborar amb entitats que treballen
únicament aspectes de l'àmbit universitari. JEV tenim un projecte propi d'Universitat Pública, que en
alguns punts coincideix amb altres entitats però en altres no, i volem i intentem teixir una xarxa d'actors
que siguem capaços d'influir de manera interdependent en la política universitària, mantenint cadascú la
seva sobirania i independència organitzativa.
L'històric de les relacions amb sindicats té, en el cas de JEV, una successió de clarobscurs, i aquesta és
una mancança que cal solucionar. Estar i Influir a les Universitats vol dir ser prou persones per poder
denunciar-ne les injustícies i treballar per un model més just, solidari i equitatiu d'educació superior, i això
només serà possible amb una implicació real amb el moviment sindical estudiantil.
El nostre referent sindical a nivell estudiantil és l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP), amb qui
necessitem reprendre una bona col·laboració de treball. Cal que les parts ens posem d'acord i recordem
que l'èxit dels nostres objectius depèn en gran mesura de la nostra capacitat de treballar de forma
conjunta. D'aquesta manera, una de les nostres prioritats ha de ser emprendre una etapa de desglaç de
les nostres relacions i aconseguir, novament, bastir una xarxa positiva per ambdues parts que ens
permeti consolidar un compromís robust i que garanteixi la presència de pensaments progressistes i
transformadors a les universitats.
Actualment, existeixen diferents tipus de sindicats, entre d’altres, al nostre ordenament jurídic trobem,
sindicats que poden ser d’empresa, corporatius o de classe. Joves d’Esquerra Verda creiem en els
sindicats de classe ja que engloben tots i totes les treballadores assalariades i representen a tots i totes
cadascun d’elles. Concretament, Joves d’Esquerra Verda tenim com al nostre sindicat referent a la
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Confederació Sindical de Comissions Obreres i concretament a Acció Jove com a organització juvenil del
sindicat a Catalunya.
En el actual marc, donat per les retallades de drets bàsics i l’atur, creiem que tant CCOO com Acció Jove
pot esser una altre eina que pugui servir per a que els i les nostres joves tinguin un altre espai de
formació en drets laborals i sindicals i d’aquesta manera puguin exercir influència en àmbits tan
essencials com ho és el treball, així com, dotar d’una força complementària a Acció Jove per tal de que
aquesta pugui tenir el suport de JEV a totes aquelles accions que desenvolupa diàriament.
Cal però, entendre que el sindicat és molt divers en persones i que, tot i tenir ideologia, no esdevé igual
que per a Joves d’Esquerra Verda. És per això, que el posicionament entre el JEV i els sindicats poden
resultar diferents en alguns punts, però aquests, no hauran de generar conflicte ni escissions entre els
dos.

Moviments socials i plataformes ciutadanes
Guanyar la batalla de les idees
L'objectiu de la nostra organització ha de ser vestir una xarxa de complicitats amb d’altres entitas que
puguin ajudar a realitzar un canvi de model, i alhora guanyar la batalla de les idees. En el context actual
on les polítiques anomenades d'austeritat -les retallades salvatges- estan calant fons a persones de
diversa situació socioeconòmica, cal recordar que abans de guanyar la batalla electoral cal lliurar la
batalla de les idees, i sobretot guanyar-la.
Com que un dels nostres objectius és ampliar la base social que colpeja el sistema, sigui amb unes
sigles o unes altres, i amb una voluntat de treballar en xarxa buscant el que ens aproxima més que el que
ens separa, cal tenir clar que el primer pas és aquesta batalla. Fins que no evidenciem la contradicció del
sistema capitalista i mostrem les resistències i alternatives, l'esquerra verda nacional no augmentarà el
seu suport social i electoral.
El capitalisme és crisi, un altre món és necessari
Una vegada evidenciat que el sistema capitalista és cada vegada més injust i més antidemocràtic, cal
mostrar les alternatives i, sobretot, cal veure que el que se'ns havia presentat com la solució són tan sols
els darrers sospirs d'un sistema caducat i obsolet.
Si fa uns anys un altre món era possible, ara és més necessari que mai. Les alternatives hi són, tant a
nivell global com a nivell local i hem de conèixer-les, participar-hi i interioritzar-les al nostre discurs polític
per tal de donar-les a conèixer a la societat. Els fòrums socials, des dels més locals als d'àmbit mundial,
han treballat abastament aquestes qüestions però sovint no han estat capaços de convertir-ho en un
moviment potent d'oposició real i versemblant al capitalisme. És un dels reptes després de més de 10
anys de trobades arreu del món que malgrat que han permès compartir experiències no ha servit per
reduir, en el seu conjunt, les desigualtats generades pel sistema.
Com s'ha esmentat abans hem de participar dels conflictes socials, en tots els camps on aquest es
produeix i en pràcticament totes les seves formes. Sovint en caldrà fer un pas endavant per tal que el
projecte de transformació social – i la nostra organització- en facin dos endavant. Hem de ser conscients
que sovint ens hem avançat amb discursos que poca gent comprenia. Això ens enorgulleix com a
organització per la generació de discurs però ens ha de preocupar també perquè si les idees no viuen
sense organització, sense una xarxa que les sostingui i recolzi.
Les resistències són el nostre objectiu prioritari. Participar-hi i portar-les a les institucions és una de les
nostres tasques prioritàries. Ens caldrà aprendre com funcionen i per què sovint aglutinen més gent que
la nostra organització. Sovint això serà fruit del moment i no seran capaços de donar-hi continuïtat però
en tot cas també tenen la seva incidència social i no pot passar inadvertit per a nosaltres. Segurament,
plantejar la nostra incidència únicament a través d'una concreció institucional amb el context polític que
vivim, amb una majoria de dretes que està buidant de contingut la sobirania ciutadana per afavorir els
poderosos, es pot percebre des d'aquests moviments sovint no només com a inútil, sinó també
legitimador d'un sistema cada vegada més antidemocràtic, i n'hem de ser conscients. Per això, hem de
generar més complicitats entre els diversos actors socials, multiplicar-nos tant com sigui possible i pensar
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en diversificar els nostres objectius polítics. Hem de generar més complicitats entre els diversos actors
socials i multiplicar-nos tant com sigui necessari.
Un exemple evident d'aquesta qüestió és el cas dels desnonaments i la gran feina que ha fet la
Plataforma dels Afectats per la Hipoteca. No ha estat fins que hem anat plegats que no s'han assolit els
millors resultats -almenys fins ara: que el govern espanyol parli d'aquesta qüestió i fins i tot es plantegi
alguns supòsits on acceptar la dació en pagament.
D'altres qüestions on hem participat activament i no podem deixar de ser-hi present és el moviment
antinuclear, que teixeix alternatives a la insegura i altament contaminant energia nuclear. Unes societats
menys depenents i més sostenibles són possibles.
En matèria de seguretat alimentària hi ha experiències ben interessants en el cas de les cooperatives
de consum que estan creixent de forma exponencial arreu del país i que ofereixen alternatives de
consum, més responsable, a la irracionalitat de les grans superfícies i les empreses multinacionals. A
més, la sobirania alimentària i la lluita contra els transgènics també s'ha de convertir en un dels pals de
paller de la lluita contra un sistema capitalista que ens genera falses necessitats i, per tant, una petjada
ecològica més que remarcable
De la mateixa manera que el capitalisme és crisi, també ho és el sistema patriarcal que se'n deriva i la
lluita per la igualtat entre homes i dones està més viva que mai. L'esquerra transformadora ha de
mantenir i actualitzar la perspectiva de gènere en totes i cadascuna de les propostes polítiques i socials i
seguir participant activament al moviment feminista.. La violència contra les dones és tan sols la punta de
l'iceberg d'un conflicte que perpetua aquesta desigualtat i que està lluny de solucionar-se.
La batalla de les idees té lloc també en tot allò referent a la cultura i la memòria històrica. Qui perd els
orígens perd la identitat i com a organització hereva de la Joventut Socialista Unificada hem de lluitar pel
reconeixement a tota aquella gent que va lluitar per la democràcia i els drets que ara tenim.
Per posar Joves d'Esquerra Verda al servei de totes aquestes qüestions cal que detectem les demandes
de la gent que participa en aquests moviments i sobretot entendre per què han triat aquestes trinxeres de
lluita i no unes altres, i especialment la nostra organització. De la mateixa manera, i això ja està en marxa
actualment, cal esbrinar quina és la percepció de la participació de la gent de JEV a la pròpia
organització i introduir els canvis que siguin necessaris en el funcionament intern (i extern) per optimitzar
els recursos humans de què disposem. Donat el context històric de retallades de drets i lliberats que
vivim, JEV creiem que la desobediència civil no violenta és legítima i útil en certes situacions d'injustícia.
Detectar els interessos dels adherits i adherides, donar-los responsabilitats en funció de la seva
disponibilitat, escoltar les seves demandes i ser capaços d'interioritzar-les i canviar l'organització en
funció de la gent que hi participen poden ser algunes de les línies a seguir.

Relacions Internacionals
És clar que Joves d’Esquerra Verda té una clara incidència en el devenir de l’actualitat política de
Catalunya; intentant aportar sempre una visió concreta als problemes més propers. No obstant, som
conscients que vivim en una societat connectada. Que no es poden tractar els afers interns sense
conèixer que passa a la resta del món; i que els àmbits polítics que ens afecten, molts cops tenen un
abast més gran que el nostre territori.
És per això que a JEV considerem fonamental mantenir relacions amb organitzacions fora de Catalunya,
tant en l’Estat com a Europa. Creiem en mantenir una xarxa amb gent ideològicament propera a
nosaltres, entenent que junts podem fer-nos costat i treballar per crear un projecte social conjunt i plural.
Evidentment, les relacions entre partits poden evolucionar però JEV sempre apostarà per sumar i fer
causa comú amb organitzacions de l’Estat afins, d’esquerres i ecologistes. Treballarem per coordinarnos habitualment i sempre que sigui possible, tot assistint i participant a assemblees, trobades i d’altres
activitats de les quals ens vulguin fer partíceps per tal de treballar en un projecte d’Estat amb una visió
federalista, ecologista i socialista.
A Europa, els ens polítics s’estructuren en grans famílies atenent a raons ideològiques. Des de fa anys,
JEV pertany a la Federació de Joves Verds Europeus (FYEG), un conglomerat d’organitzacions juvenils
de tota Europa que lluita per la justícia mediambiental i social.
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Més enllà de l’activitat política del dia a dia, a JEV ens preocupen problemes de zones alienes a
nosaltres però que vivim com a nostres. En aquest sentit mantenim una relació de cooperació i
recolzament amb les organitzacions que treballen per la pau ja sigui al Sàhara, a Palestina, a Amèrica
del sud o a on sigui que existeixin situacions d’injustícia.

CNJC i Consells Locals de Joventut
El concepte de participació de JEV passa pel model associatiu, on la ciutadania organitzada engega
processos col·lectius per a la presa de decisions i els executa. Entenem que aquest model de participació
és el que permet educar en el compromís, la responsabilitat, l’organització i la dimensió col·lectiva. És a
dir, el model que ens ensenya a viure plenament la democràcia i exercir els drets i deures de ciutadania.
En plena campanya de la dreta política, econòmica i mediàtica per deslegitimar els afers públics,
l'associacionisme és vital com a escola de democràcia.
Tanmateix, per tal que aquest model sigui viable, cal que es garanteixin una sèrie d’elements que en
facilitin la pràctica. Alguns dels elements centrals consisteixen a basar-se en l’assumpció de la
responsabilitat que cada individu de la comunitat té sobre el sosteniment d’aquesta; i a treballar perquè
tothom disposi de les condicions mínimes per tal d’exercir-la (temps, coneixements, informació, etc.).
En aquest sentit, cal prioritzar la nostra interlocució amb l’associacionisme juvenil i la d'aquest amb les
Administracions públiques per tal que sigui tingut en compte en el disseny, l’aplicació i l’avaluació de les
polítiques públiques i els programes de joventut. Els adherits i les adherides han de conèixer aquests
espais i hem d'articular-hi una participació diversa i constant. Apostar per la promoció i la creació de
plataformes locals i territorials de joventut, i reconèixer el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
(CNJC) com un veritable punt de trobada, cooperació i intercanvi entre les associacions juvenils
catalanes són part de l'essència de JEV. La mateixa casuística es dóna en l'àmbit municipal amb
l’objectiu d’aconseguir que les polítiques públiques de joventut es portin a terme en el conjunt dels
municipis catalans. Per això diem que el rang de l'òrgan de govern competent en matèria de joventut no
és menor a l'hora de garantir la transversalitat.
Pel que fa a les nostres línies d'acció en el si de l'associacionisme juvenil, la independència en relació
amb els governs és clau per interlocutar lliurement i d'acord amb els posicionaments presos
democràticament per les plataformes associatives juvenils. Hem de vetllar, doncs, perquè aquesta
independència s'entengui en el marc de la capacitat de reivindicar l'emancipació de les persones joves i
el reconeixement del paper que representa el moviment associatiu juvenil. També, però, hem de vetllar
perquè la independència i el treball en equip s'exercitin en el dia a dia, i no només quedin en paraules
escrites que poden dur a la frustració i al distanciament.
Hem de guanyar en credibilitat fent una aposta decidida per acostar els interessos del jovent associat
amb els de la gent jove que no participa en política perquè ens juguem el present i mirem cap al futur.
Hem de ser el jovent qui puguem avaluar les polítiques, ja que d'aquest procés sortiran les noves
estratègies. Alhora, cal garantir una continuïtat en les decisions que es prenen. Així mateix, hem de
seguir reclamant que el finançament públic de les entitats juvenils sigui transparent i basat en criteris
públics. Pel que fa a continuar generant i dinamitzant equipaments juvenils, JEV ha d'obrir regularment
els locals que acullen les nostres seus a les entitats per aprofitar-los i, sobretot, per generar sinergies.

Formació
Joves d’Esquerra Verda ha de ser una organització que proporciona una formació permanent als seus
adherits i adherides. Els diferents espais de participació –locals, territorials, sectorials...– han d’esdevenir
espais de formació per als militants, de forma que tan bon punt sorgeixi una qüestió que interessa a la
organització i als militants, ja sigui per a conèixer-la, reforçar-la o debatre-la, aquesta s’abordi des d’una
perspectiva que proporcioni un contingut ideològic sòlid, que reforci el posicionament de la organització i
els militants. Cal recórrer a les ponències, als debats, al visionat de formats audiovisuals, als cinefòrums,
entre moltes d’altres formes de compartir coneixements –ja sigui les formes tradicionals abans citades o
les noves maneres que puguin sorgir–, i recórrer-hi sempre que calgui, perquè la militància que sap de
què parla i domina els temes que s’estan debatent és més crítica i més activa.
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Podem distingir en la formació tres dimensions: una formació en els eixos ideològics bàsics de Joves
d’Esquerra Verda, una formació específica a nivell teòric i temàtic, i una formació de caire pràctic,
instrumental i d’actualitat.
La formació en els eixos ideològics bàsics de la nostra organització han de presentar als nous militants
allò que som, d’on venim i què pensem a JEV, per proporcionar arguments per fer servir Joves com a
eina de lluita. Alhora, per a reforçar les idees dels militants amb més experiència, i donar més cohesió al
propi discurs de JEV. Cal explicar els nostres posicionaments de l’esquerra, l’ecologisme, el feminisme,
el republicanisme, el catalanisme popular i la igualtat, mitjançant, per exemple, les jornades de
benvinguda per als nous adherits i adherides.
La formació específica a un nivell més teòric ha de proporcionar un coneixement més profund sobre
temes amb els quals es pugui debatre, escoltant els altres i aportant idees. Cal replantejar el present per
a repensar l’ideari de la organització. Cal qüestionar-se quins són els plantejaments que ha tingut la
organització fins ara, i si es proposa un replantejament de la qüestió, cal fer un debat constructiu per a
renovar i fer més forts els posicionaments que JEV prengui. No s’ha de tenir por al debat, JEV ha d’estar
oberta als plantejaments als quals els seus militants vulguin aprofundir i repensar. La Trobada d'Estiu ha
de suposar el moment àlgid de l'activitat formativa a JEV. En aquest sentit caldrà implicar a tota la
militancia en la definició dels continguts d'aquesta a través d'un procés de pluja d'idees obert que ajudi a
detectar les mancances formatives. Alhora seria interessant fer patícips a les organitzacions territorials
de la logística d'aquesta delegant-los la preparació o dinamització d'alguns tallers o sessions.
La formació d’actualitat ha de ser pràctica, per què els militants de JEV tinguin instruments per defensar
els propis posicionaments, un argumentari amb el qual poder afrontar les qüestions que urgeixen,
aquelles que siguin candents. Cal conèixer a fons què està passant en el dia a dia per poder tenir una
posició crítica sobre el present. Finalment, caldrà tenir en compte una formació pràctica que permeti fer
dels adherits i adherides persones més i millor preparades per assumir les tasques i responsabilitats que
li hagin estat encomanades. Així cal que entre d’altres es tingui en compte formació en habilitats de
dinamització de grups (convocatòria de reunions i/o trobades, dinamització d’aquestes per a facilitar la
participació...) i comunicatives (xarxes 2.0, relació amb mitjans de comunicació, redacció de notes de
premsa, parlar en públic...).
Joves d’Esquerra Verda té vocació de formar militants preparats per poder lluitar per aconseguir allò que
volem per tal de transformar la societat i canviar el món, per a fer d’aquest un lloc més just i solidari on
viure tots i totes plegats .

La nostra relació i participació a ICV
JEV som una organització política juvenil que tenim com a referent el projecte d’Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV), on hem de ser la veu jove dins del partit, hem d'aportar el punt de radicalitat que ens
caracteritza i hem d'anar un pas per endavant en temes com la coparticipació, la democràcia interna o el
peu al carrer. Des d'aquest convenciment, som conscients però que la relació de les agrupacions de JEV
i d'ICV arreu del territori són desiguals. Sense interferir en la sobirania de cada organització de JEV i la
seva plena llibertat en decidir les seves relacions específiques amb l'agrupació d'ICV, es procurarà des
de l'organització nacional que a ICV es reconegui la importància de tenir en compte a la gent de JEV, de
fer-los arribar la informació necessària, i de fer-los partíceps en les preses de decisions. Cal que
mantinguem la capacitat d'influir en el si d’ICV perquè avanci cap a una major participació horitzontal dels
seus adherits i adherides, perquè s'obri cap enfora i plegats superem formes de la vella política per les de
la política en majúscules.
Per tant, hem de donar exemple i ser propositius, participar sense complexos a ICV i aconseguir que
arreu s’entengui així, com una construcció en perspectiva juvenil de petites coses que suposin canvis en
la manera de fer política. En poden ser exemples òrgans de direcció més funcionals, especialment un
Consell Nacional més deliberatiu, que els agrupacions locals debatin més enllà de l’actualitat local, que
l’obertura dels locals d’arreu del territori de cara a les entitats sigui una realitat o una comunicació interna
i externa 2.0 que sigui oberta i fluïda, entre d’altres propostes.
Hem d'aportar el discurs jove al partit, però, malgrat que som joves, no fem política només per a joves ni
tractem només els temes de joventut, sinó que volem portar a debat temes transversals que conformen
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un relat creuat entre els fils roig, verd i violeta. En definitiva, tenim la voluntat de seguir participant
conjuntament amb ICV en tot allò que puguem i també remarquem la necessitat de la nostra presència
individual a tots els nivells, tant en els espais institucionals com en els de decisió ja que aporta un doble
benefici per al partit: permet el relleu generacional i oxigena les maneres de fer política gràcies a la visió
moderna i actualitzada de les nostres joves. Considerem que és una contriobució valuosa per
l'actualització ideològica i de formes de participació del partit.

Participació 2.0: codecisió i corresponsabilitat
Joves d’Esquerra Verda ens hem caracteritzat per estar sempre situats en l’avantguarda ideològica i
organitzativa, renovant el nostre discurs i les postres maneres de fer adaptant-nos al context de cada
moment. Les potencialitats que oferia la xarxa anys enrere són ara una realitat i hem de saber aprofitarles al màxim i optimitzar-les per tal de millorar la participació interna i facilitar la presa de decisions.
La nova web, que actualment està en fase de disseny, ha de ser el principal instrument per fer un pas
qualitatiu i quantitatiu endavant pel que fa la participació, la rapidesa en les decisions, la
corresponsabilitat i la maduresa dels debats duts a terme per l’organització. Si el present document
pretén representar un pas endavant en la participació a JEV la nova pàgina web, i una àrea interna o
intranet potent, han de ser les principals eines.
Aquesta àrea interna ha de ser el veritable focus de debat sectorial i territorial, a banda dels temes
d’àmbit nacional. Tal i com demostra l’enquesta, sovint un dels impediments a participar a les sectorials
de l’organització són els horaris i les reunions lluny del domicili habitual cosa que es tradueix a una
menor participació de les persones de fora l’àrea metropolitana. Cal, doncs, que aquesta àrea interna es
doti d’uns fòrums importants, calendaritzant la presa de decisions i la possibilitat de participar-hi, crear-hi
enquestes de forma habitual, la possibilitat de preguntar als responsables sectorials i territorials sobre
qüestions concretes, conèixer les plataformes i moviments unitaris on participem, saber el que es parla a
les reunions o veure un calendari d’activitats a diverses setmanes vista. L’actualització de les dades, els
interessos de tots els adherits i adherides, la seva disponibilitat i altres coses que es creguin oportunes
també han de constar en aquesta àrea interna que estarà vinculada a la base de dades de l’organització.
D’aquesta manera s’incrementarà i es millorarà la participació.
De la mateixa manera que l’organització reclama una participació més freqüent i habitual, així com més
horitzontalitat, és necessari remarcar que els recursos humans dels que gaudeix l’organització són més
aviat limitats i cal aprofitar les eines que ens ofereix la xarxa per alleugerir de feina dels qui treballen a
l’oficina. Fer arribar amb celeritat documents i convocatòries, confirmar assistència a les activitats que
s’organitzen o fer les propostes oportunes per tal de millorar aquests processos han de ser
responsabilitat de tots els adherits i adherides de l’organització.

Municipalisme
Joves d'Esquerra Verds sempre ens hem considerat municipalistes. Pensem que les entitats locals són
cridades a fer una feina de proximitat molt important pel que fa a àmbits molt diferents: política social,
habitatge, mobilitat, joventut, prestació de serveis, etc. Creiem fermament que ningú pot desenvolupar
tan bé aquestes tasques com les institucions locals, perquè se situen en l'àmbit més immediat de les
persones i les seves competències, malgrat el feble finançament amb que estan dotades, marquen la
quotidianitat de la població.
És per aquestes raons que des de la nostra organització sempre ens hem implicat en la realitat local,
interactuant i interlocutant amb la resta d'actors que formen l'entramat associatiu de cada municipi on
tenim presència, per tal d'aportar les reivindicacions de l'esquerra verda juvenil. A més a més, creiem que
front a unes dinàmiques globals manipulades i incontrolables, cal retornar la sobirania a la ciutadania a
través de l'apropiació i la implicació amb l'entorn més pròxim, que sigui base de la construcció d'un
sistema representatiu de baix a dat i realment democràtic, i un potencial punt de partida de qualsevol
procés verdaderament transformador. Això implica està al carrer, però per a ser coherents amb el nostre
desig de canvi també implica ser a les institucions.
Joves d'Esquerra Verda compta avui amb múltiples regidors a moltes localitats de diverses comarques, a
Barcelona, per exemple, comptem amb una regidora jove per primer cop a la història i a Viladecavalls un
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alcalde, així com algunes i alguns membres de la nostra organització han estat a governs municipals
lluitant des de les institucions per uns municipis més justos, solidaris i sostenibles.
Sovint no hem sabut aprofitar tot el capital humà que genera tenir regidores i regidors joves, però el
nombre és cada cop més gran i poden aportar unes experiències i coneixements a la resta de la
organització que ens poden fer créixer com a tal, unir-nos més als territoris i a les localitats, així com pot
servir-los a elles i a ells per a intercanviar vivències, idees i projectes. Creiem convenient la creació d'un
espai estable amb el càrrecs electes i de confiança joves per tal que puguin crear sinèrgies entre elles.
En aquest sentit, es potenciaran les reunions i trobades entre les seccions locals de l’organització i els o
les regidores corresponents, amb el doble objectiu: per una banda, rebre informació de l’estat de la
política municipal per part dels adherits i adherides i, per l’altra, que aquests tinguin l’oportunitat d’aportar
idees i expressar inquietuds als regidors i regidores.
Així doncs caldrà planificar espais que facilitin aquests intercanvis i que a la vegada permetin, entre
d’altres, traslladar campanyes nacionals a nivell municipal en forma de propostes per a ser incorporades
en les polítiques dels ajuntaments.
Volem participar, des de Joves d'Esquerra Verda, en la construcció de pobles i ciutats respectuosos amb
el medi ambient, que apostin per una mobilitat sostenible ajustada a les necessitats i realitats locals, en
que l'espai públic no sigui un àmbit de repressió sinó de creació cultural, relació i intercanvi. Uns pobles i
ciutats en que la joventut tingui els seus espais de realització i expressió, i en que els recursos individuals
no siguin raó d'exclusió del si de la comunitat.
Alhora, volem que les persones que formen part de Joves d'Esquerra Verds i tenen l'oportunitat de
contribuir al projecte de l'esquerra verda de les institucions participin d'espais interns de la organització
per tal de conèixer el que pensa i treballa la militància, garantint el debat i mantenint un peu al carrer i un
a les institucions i d'aportar les seves experiències a la resta d'adherides i adherits, per tal de
familiaritzar-los amb les institucions i polítiques locals i amb experiències polítiques transformadores i
solidàries.

D. Comunicació
La comunicació ha de ser la tercera de les potes de Joves d’Esquerra Verda, juntament amb l’acció
política i l’organització. Hem d’entendre aquestes tres vessants de JEV com a imprescindibles i
complementàries, ja que sumades multipliquen la nostra força però que quan no van a la una poden
dividir la nostra acció. Així doncs, un cop decidida qualsevol acció política i consensuada la forma de durla a terme cal discutir com es comunica i a qui es fa arribar.
En aquest sentit se’ns presenten dues formes de comunicació igualment importants però que s’han
d’abordar de forma diferent: la comunicació interna i la comunicació externa. La primera ha de servir per
cohesionar l’organització, per explicar a tots els adherits i adherides què és el que fan els companys i
companyes d’altres territoris o sectorials. La segona es refereix a la projecció de portes enfora de la
nostra activitat, sigui a públics concrets o generals i de forma mediada (mitjans de comunicació) o no.

Comunicació interna
Té per objectiu cohesionar la nostra organització i informar a aquesta de tot el que du a terme Joves
d’Esquerra Verda. A més, ha de servir per compartir experiències i posicionaments polítics, facilitar
l’organització de les activitats, establir vincles amb altres organitzacions o conèixer recursos interessants
de formació, entre d’altres qüestions.
Hi ha diversos instruments per tal de dur a terme aquest procés comunicatiu i aquests dependran de
l’objectiu a assolir i el context del moment. La nova pàgina web i la seva àrea interna, com s’ha dit
anteriorment, han de permetre millorar aquests processos i millorar l’acció comunicativa de l’organització.
Entre els recursos principals, comptem:
Mail de la setmana: llistat de les activitats remarcables que organitza la nostra organització,
sobretot a nivell nacional. Cal que les organitzacions territorials i les sectorials facin arribar a
l’oficina totes les activitats que desitgin comunicar.
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Pàgina web: permet conèixer al conjunt dels adherits i adherides quines són les activitats principals
de la nostra organització. És responsabilitat dels coordinadors i coordinadores territorials i locals la
redacció de la nota de premsa i d’enviar-la a la persona responsable de la seva publicació.
Xarxes socials: el facebook i el twitter, principalment, i el flickr i el youtube, en menor mesura,
donen a conèixer les activitats de JEV entre la nostra gent. En alguns casos, a més, ofereixen la
possibilitat de debatre de forma privada sobre tot allò que calgui.
Llistat de mails de cada sectorial: És responsabilitat de cada responsable sectorial el fet de fer
arribar a les persones inscrites al seu grup de treball tot allò que hi tingui relació.
Cal no oblidar la comunicació directa, en espais formals i informals, per tal de donar a conèixer tot
allò que afecta a l’organització.

Comunicació externa
La comunicació externa té com a objectiu donar a conèixer la nostra activitat de portes enfora, emetre
posicionaments polítics, argumentar el perquè de les nostres decisions, etc. De la mateixa manera que
s’ha llistat abans, hi ha diversos instruments per dur a terme aquestes accions. Cal valorar, en primer
lloc, què es vol comunicar i a qui ens dirigim per tal de valorar quines eines s’utilitzen. A més, cal
reflexionar sobre la imatge comunicativa de JEV i quin ha de ser el missatge a donar en cada acció però
també en la globalitat de la nostra acció política.
Així doncs, cal concretar quins són els pals de paller de la nostra activitat i focalitzar-nos sobre aquest
per tal de simplificar la nostra acció comunicativa, aprofitant els buits dels mitjans de comunicació (tant
nacionals com locals o sectorials).
Les eines i recursos que cal tenir en compte són:
Pàgina web: La pàgina web nacional, així com les possibles webs territorials, donen a conèixer les
activitats i posicionaments de JEV. És responsabilitat dels coordinadors i coordinadores territorials
i locals la redacció de la nota de premsa i d’enviar-la a la persona responsable de la seva
publicació.
Butlletí digital: s’envia periòdicament aprofitant els continguts de la pàgina web. Ens permet arribar
a un grup de persones força nombrós més enllà dels adherits i adherides. Hem de procurar ampliar
aquesta base de dades.
Jovent: la revista de JEV segueix sent el principal òrgan de comunicació de JEV, on s’escriuen els
posicionaments de l’organització i tot allò que fem. Caldrà redefinir-lo i adaptar-lo als nous temps
aprofitant l’edició del Jovent número 100.
Xarxes socials: el facebook i el twitter, principalment, i el flickr i el youtube, en menor mesura,
donen a conèixer les activitats de JEV al públic en general. Cal ser regular en l’ús d’aquestes
xarxes i situar-les com un dels elements centrals de la nostra web. La immediatesa d’aquestes
eines requereix la presència d’una persona que les gestioni però d’una àmplia base social que els
doni difusió. Aquesta tasca és responsabilitat del conjunt de l’organització. Les xarxes socials, a
més, són una eina molt potent per dur a terme accions que arriben a un públic massiu i que poden
arribar a generar molta repercussió, no només en els àmbits ideològicament propers a JEV. Cal
exprimir el potencial de les xarxes socials enfocades al debat com Twitter i Google Plus per dur a
terme accions tan descarades i impactants com les que JEV duu a terme normalment a peu de
carrer.
El procés de la XI Assemblea Nacional ha de servir per situar les bases de la nova comunicació de
l’organització, aprofitant els espais que cedeixen els diaris digitals a columnistes i opinadors, així com
incrementar les accions comunicatives a nivell territorial. Adaptar el Jovent als nous temps, poder utilitzar
els articles d’aquest de forma individualitzada o cedir-los a altres espais per tal que els publiquin han de
ser algunes de les línies a seguir a partir d’ara. A més, caldrà reinventar-nos constantment per tal
d’aconseguir ser innovadors en allò que fem. La xarxa serà, sovint, un bon aliat.
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E. Conclusions
Tots hem partit del mateix lloc: tenim inquietuds, tenim esperances, somiem un model de societat, volem
participar de batalles d'idees al voltant de la nostra realitat, i per això ens organitzem. I triem, perquè en
compartim l'ideal, Joves d'Esquerra Verda, perquè compartim un projecte d'esquerres, ecologista i
feminista, tres elements que entenem com un de sol, en tant que indestriables.
Som individus, però només com a col·lectiu tenim raó de ser, perquè els nostres drets i les nostres
llibertats són col·lectives i només organitzats podem vèncer. Els temps, però, canvien, i busquem noves
formes d'organitzar-nos per tal de participar diferent, per exercir una participació de més qualitat, més
enriquidora, més sincera.
Per això és el moment d'introduir canvis a la nostra organització. La volem més horitzontal, més
permeable, més transparent. Volem millorar-ne les estructures per tal de sentir-nos corresponsables de
la feina que s'hi fa, per ser cada cop més protagonistes i no sentir-nos només espectadors. Entenem que
per això cal, entre d'altres, reforçar el paper de les localitats i els territoris, incrementar la transparència
dels nostres òrgans de decisió, canviar la manera de treballar de les sectorials. Això és el que hem
prestés en la redacció d'aquest document d'assemblea: noves maneres per participar més i participar
totes i tots.
Introduïm, per això, mètodes de participació 2.0, o més aviat els fem constar. Moltes i molts de nosaltres
ja emprem nous mitjans per a comunicar, per a incidir, per a protestar, per a proposar. La nostra relació
amb l'entorn i amb la organització pot fer-se més ric amb aquestes eines, ens pot visibilitzar, i aquest ha
de ser el nostre objectiu.
Volem deixar petjada al nostre entorn, i per això volem vehicular, a partir de Joves, la nostra participació
en d'altres moviments socials, plataformes ciutadanes, sindicats... en definitiva, la nostra activitat en el ric
conglomerat d'actors de la societat per tal d'aportar-hi el nostre discurs i les nostres idees. Ajudar-nos,
també, perquè la nostra és una lluita compartida, que no podem ni volem fer sols.
Però volem deixar petjada, també, a les institucions. Per això tenim i volem tenir joves que són regidors i
regidores, alcaldes i alcaldesses, o que tenen una presència destacada en institucions. Volem que sigui
així per incidir en la transformació de la realitat, així com per tal que aquestes joves i joves puguin fer un
retorn de la seva experiència a la resta de la organització.
Participar, per tant, per canviar la realitat que ens envolta, per a transformar tot allò que no ens agrada.
Perquè som fermes i ferms en la nostra defensa d'una societat més justa, equitativa, democràtica, plural,
sostenible.
I participar diferent, sens dubte, per incidir més.
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