COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN RELACIÓ A LA INVESTIDURA
I AL NOU CONSELL DE MINISTRES
Joves d’Esquerra Verda lamenta que finalment Mariano Rajoy hagi estat investit president del
govern espanyol gràcies al vot afirmatiu de C’s i l’abstenció majoritària del grup parlamentari
del PSOE. Celebrem, però, la posició del PSC que va obeir les ordres del seu Consell Nacional,
on la seva militància, així com els companys i companyes de la JSC, van decidir mantenir el no
al govern de Rajoy. Així mateix, una vegada presentat i investit el nou executiu al complet es
demostra que el PP no té intenció de fer cap canvi en les seves polítiques.
Després de gairebé un any amb un govern en funcions que ha empitjorat la seva capacitat
dialogant, evitant, fins i tot, comparèixer al Congrés dels Diputats, i dues comtesses electorals,
es va arribar a un acord d’investidura amb una força política que s’havia presentat a les
eleccions sent garantia del no a Mariano Rajoy. D’aquesta manera el PSOE apuntala una
majoria conservadora, malgrat i haver hagut una majoria de votants que optessin per opcions
d’esquerres a les darreres eleccions.
Des de JEV creiem que són moments per treballar en l’ampliació del marc de les 71 diputades i
diputats que van ser escollits sota el paraigües de les confluències, unes candidatures que en el
cas de Catalunya va ser guanyadora amb En Comú Podem. Aquesta força ha de recompondre
l’espai de les esquerres aportant les propostes que permetin millorar la vida de les persones, les
quals ens trobem patint les conseqüències d’una crisi i unes receptes imposades pels mateixos
que ens han portat a aquest carreró sense sortida, sense anar més lluny la Troika ja obliga a fer
una nova retallada de 5.000 milions d’euros. Cal fer valdre, doncs, la majoria d’esquerres
electoral i les opcions alternatives reals existents al Congrés.
Davant d’un executiu que ha donat l’esquena a l’ecologia, que ha legislat en contra de
conquestes que milloraven la vida de les dones, que no ha fet res per aturar la precarietat i
temporalitat del treball juvenil, que ha donat l’esquena als drets humans, ens cal més que mai
una força institucional acompanyada d’una xarxa potent per crear un entramat contestatari
també al carrer. Les ciutats del canvi no només han d’ajudar a assolir aquesta fita, sinó que han
de ser la constatació real de que es poden aplicar receptes diferents.
Per tot això JEV seguirà treballant per la construcció d’una oposició juvenil organitzada àmplia,
que doni respostes i alternatives reals a les polítiques que ens són imposades i que ens
empitjoren, dia a dia, les nostres vides, evocant-nos a la precarietat i temporalitat o a l’exili.
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