RESOLUCIÓ DE JOVES D’ESQUERRA VERDA PER UN PAÍS EN COMÚ

El 29 de gener va començar un procés participatiu que sota el nom d’Un País en Comú està buscant
la creació d’un nou espai polític d’esquerres a Catalunya per posar les persones en el centre de la
política. La gent de Joves d’Esquerra Verda hem participat del mateix amb l’energia que dóna la
possibilitat de poder construir una vertadera alternativa política de país amb el convenciment de ser
útils a les nostres idees.

A la passada 13a Assemblea Nacional de JEV ja vam aprovar un document en el que apostàvem per
un espai on el protagonisme havia de ser pel col·lectiu, fent una crida estratègica per ampliar el
nostre espai polític. La construcció en comú d’aquest nou espai passa per l’aportació al mateix de
totes les trajectòries personals, incloent les de les persones de la joventut ecosocialista, sense que
ningú sigui ni més ni menys que l’altre, ampliant la participació a nous col·lectius de l’associacionisme
polític juvenil alternatiu, i on necessariament estem confluint diferents punts de vista i cultures
polítiques.

En aquest sentit, Un País en Comú, respon a la necessitat que fa temps que portem teoritzant sobre
el desig i la necessitat d’organitzar un espai polític d’esquerres a nivell català. Les fórmules electorals
fetes amb En Comú Podem, i altres experiències d’èxit a nivell municipal, han estat les proves
pràctiques a través d’eleccions que ara cal materialitzar amb una organicitat i uns postulats polítics
compartits i debatuts entre totes i tots.

En aquest sentit, des de Joves d’Esquerra Verda treballarem perquè aquest nou espai també el
puguem sentir com a propi les persones joves. El nou partit ha de ser capaç de participar, organitzarse i transformar des d’espais diversos, i sens dubte un d’aquest ha de ser un espai jove independent
que respongui a la nostra realitat, amb unes característiques pròpies que ens situen com un col·lectiu
vulnerable (no cal desgranar que a dia d’avui no tenim més opcions que les de triar entre l’atur, l’exili
o la precarietat), i a les nostres maneres d’entendre la participació i la política, amb unes formes
ideològiques i organitzatives més horitzontals, cooperatives i experimentals, tal i com demostra gran
part de l’associacionisme juvenil. Cap projecte amb vocació de país no pot oblidar la seva gent jove, i
cap alternativa no podrà construir-se sense la nostra veu, que no és només de futur, sinó que és
sobretot de present.

Per tot això, Joves d’Esquerra Verda:

-

Anima a la gent jove a participar del nou espai polític que s’està construint a través del

-

procés d’Un País En Comú.
Fa una crida a assistir a l’assemblea fundacional el proper 8 d’abril al Pavelló de la Vall

-

d’Hebron de Barcelona.
Seguirà participant dels espais del nou subjecte polític per tal d’aportar el seu bagatge i idees

-

en la creació d’una alternativa d’esquerres, especialment pel que fa allò jove.
Seguirà treballant des del municipalisme i el territori entenent que aquests espais han de ser
claus per entendre i construir el nou partit amb una visió de país plural.
25 de març del 2017

