Resolució aprovada sobre l’escenari polític del nou 9 de novembre de 2014
XII Assemblea Nacional de Joves d’Esquerra Verda
Arran dels fets esdevinguts els darrers mesos i, en especial, les últimes setmanes al
voltant de la unitat política de les forces que defensen la consulta no referendària sobre
el futur polític de Catalunya per al proper 9 de novembre de 2014, Joves d’Esquerra
Verda manifestem que:
-

Hem treballat pluralment i activament pel dret a decidir. Així, la nostra
interlocució política, junt amb la d’ICV-EUiA, n’ha permès el reconeixement de
les entitats polítiques, educatives, socials i culturals amb què ens relacionem a
Catalunya (manifest d’organitzacions polítiques juvenils i diferents accions en el
marc del CNJC), a l’Estat espanyol (més enllà de Jovent Plural) i a escala
internacional (a la FYEG i allà on ens conviden). En aquest sentit, seguirem
treballant per un canvi en la correlació de forces tant a Catalunya com a l’Estat.

-

És el Govern del PP l’element que no ens deixa votar. Hem de seguir denunciant
aquesta actitud d’al·lèrgia democràtica reiterada fins a vèncer-la.

-

És el Govern de CiU el responsable d’haver trencat la unitat de les forces
proconsulta, substituint la jornada del 9 de novembre per un procés participatiu
promogut pel Govern sense possibilitat de conseqüències reals, com ara el
reconeixement internacional, així

com

amb

un dèficit

de

garanties

democràtiques. En són exemples la direcció del procés participatiu per persones
voluntàries i la falta d’un cens. Així doncs, denunciem que CiU utilitzi el procés
en el seu propi benefici.
-

S’observen dèficits quant a la manca de pluralitat als mitjans de comunicació
públics i privats i pel que fa a un procés deliberatiu que no interpel·la el conjunt
de la ciutadania en el procés cap al 9 de novembre. La gestió accelerada dels
tempos no hi està ajudant.

-

Alhora, hi ha moltes esperances dipositades en el fet de poder decidir la relació
entre Catalunya i Espanya a les urnes, sense degradar la consulta que inicialment
havia de ser un referèndum vinculant.

-

De cara al nou escenari polític del 9-N, cridem a la mobilització social de
protesta per reivindicar que tenim dret a votar tant mitjançant el procés
participatiu promogut pel Govern com recollint signatures, concentrant-nos a les
places o organitzant accions directes simbòliques.

-

L’eix nacional mou bona part del jovent associat i no associat del nostre país,
però no n’és pas l’únic. La nova política es consolida com un corrent de fons del
qual hem de beure. A JEV hem iniciat obertures organitzatives, i a ICV les
seguim exigint. Hi ha deures pendents en l’àmbit de l’ètica política si realment
volem construir un nou país.

-

Al voltant del 9-N, ens comprometem a debatre col·lectivament el nostre
posicionament i dur a terme les campanyes pròpies i conjuntes que considerem
oportunes per fer arribar el nostre missatge polític a la gent jove de Catalunya.
Mollet del Vallès, 25 d’octubre de 2014

