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Context
En el següent mandat continuarà essent prioritari
l’establiment de sinèrgies i fortes relacions amb organitzacions tant polítiques com de
la societat civil que comparteixen les mateixes lluites i valors que Joves d’Esquerra
Verda, tant a nivell, estatal, europeu com internacional.
La Federation of Young European Greens (FYEG) serveix de paraigües a nivell
europeu de les joventuts verdes europees, i és aquesta plataforma la que permet
visibilitzar globalment les nostres reivindicacions i lluites, alhora que col·laborar amb
altres organitzacions verdes per tal de compartir altres lluites.
Durant aquest mandat, un dels principals fronts de batalla ha de continuar essent la
denúncia de l'austericidi que pateix la ciutadania europea en mans de la Troika, que
anul·lant la sobirania popular, aboca a milers de persones la misèria absoluta.
Enguany ha de ser el punt d'inflexió que demostri que les polítiques austericides
impulsades per la Troika han fracassat i que els països del Sud d’Europa demanen
una altra UE, on les polítiques neoliberals deixin lloc a una política basada en posar al
centre del sistema polític a les persones i construir així, una Europa igualitària,
l'Europa dels pobles.
Objectius sectorial
•

Incrementar llaços i influència en la FYEG
En primer lloc, és de primordial importància mantenir i incrementar el paper de JEV en
el sí de la FYEG. La Federació és l’espai que tenim com a oportunitat per participar a
nivell europeu, on hem influir perquè el discurs ecologista, tendeixi cada cop més cap
a l’esquerra. Per a tal, d’aconseguir aquesta fita, pretenem:
• Fer difusió de les calls per a participar en els esdeveniments organitzats per la
FYEG
• Promoure la participació activa en aquests esdeveniments i dels Working
Groups
•

Participació activa en la campanya/plataforma No al TTIP
Joves d’Esquerra Verda ha de liderar la campanya No al TTIP en el sector jove de la
societat. JEV ha d’actuar com a referent per a la joventut catalana en la lluita contra
l’aprovació del Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç. Per aconseguir aquest objectiu,
pretenem:
• Participació i seguiment de la campanya contra el TTIP
• Organització d'actes sobre el TTIP a les Universitats
• Participació en les formacions sobre el TTIP (FYEG, Plataforma...)
•

Seguiment de l’activitat política a nivell Europeu i Internacional
Com a sectorial de relacions internacionals hem de seguir activament els
esdeveniments que marcaran la política global i fer-ne ressò tant a la nostra militància

com a la societat catalana. Per això, hem de ser actius en les Xarxes Socials i difondre
i participar en debats sobre els propers esdeveniments mundials, com per exemple el
G7, Cimeres Nacions Unides (Millennium Development Goals), G20, COP21
•

Organització d’actes per a discutir temes d’actualitat (possibilitat de ser
coordinats amb altres sectorials)
La rapidesa en que succeeixen els canvis en l’actualitat conjuntament amb la gran
quantitat d’informació que disposem, fa difícil que com a persones podem absorbir tota
la informació i fer-ne reflexions profundes per aconseguir un punt de vista definit i
arguments consistents per a defensar-lo. Per això, proposem l’organització d’actes per
a discutir temes d’actualitat, com per exemple les Oportunitats del COP21, el
creixement de l’Islamofòbia, les alternatives a l’austericidi,...
•

Organització d’un esdeveniment, en el marc de la FYEG, amb organitzacions
juvenils ecologistes del Sud d’Europa
Des de la sectorial de Relacions Internacionals som conscients que el 2015, és un any
en que l’activitat política serà intensa a tots els nivells de l’Estat degut a la
convocatòria de tres eleccions. Tot i així, considerem que durant el 2015 o el 2016,
tindrem la capacitat d'organitzar una trobada d’organitzacions verdes dels Sud
d’Europa a Catalunya, en tant que som la organització verda més potent del Sud
d’Europa. Pretenem comptar amb el suport tècnic i/o finançament de la FYEG, així
com buscar recursos en convocatòries estatals i europees.

