Manifest de Joves d’Esquerra Verda pel Dia d’Europa:
Cap a un canvi europeu!
Com cada 9 de maig, Europa celebra el seu Dia en commemoració de la Declaració
Schuman i la fundació de la Comunitat Econòmica del Carbó i de l’Acer l’any 1951. Així
començava a construir-se el projecte europeu, una realitat canviant que ha acabat donant
lloc a la Unió Europea. Un projecte que no ha estat complet en cap moment, ni tan sols
quan la bonança econòmica, l’euro i les institucions europees ens permetien a la gent
comuna confiar en què les elits econòmiques transnacionals seguirien tirant endavant un
projecte que beneficiava a tothom.
La gran recessió del 2009, la crisi econòmica que ens ha arravatat el futur i el present als i
les joves, ha fet caure les màscares de les intencions de les elits que dominen la UE. La
imposició de les mesures d’austeritat, que preferim anomenar “austericidi”, ha provocat que
la UE sigui vista com una eina més del capitalisme transnacional per imposar els seus
interessos. Ho hem vist a Grècia, Espanya, Portugal, França i Itàlia, on l’abans coneguda
com a troika i els seus aliats nacionals han privatitzat i venut els béns comuns.
La reacció contra aquest fet ha estat de rebel·lió arreu d’Europa, una insubmissió a les elits
que han portat les regnes del projecte europeu fins ara. Malauradament, el nacionalpopulisme d’extrema dreta, ha aconseguit reunir part d’aquest ànim indignat i fer-lo servir
per despertar el fantasma del feixisme. Ho hem vist a Hongria, Holanda, Àustria i, més
recentment, a França. Cal, primerament, combatre aquest feixisme de rostre amable amb la
mateixa força i energia que ho hem fet sempre.
Perquè són els moviments de l’esquerra transformadora els qui aconsegueixen, realment,
fer desaparèixer el nacional-populisme. Ho hem vist a Grècia, a Espanya i a Portugal, on
alternatives d’esquerres han aconseguit recuperar les ganes de canvi per transformar les
polítiques neoliberals. Demostrant que és possible guanyar ciutats i, en alguns casos, fins i
tot països. Però els canvis no es poden donar a nivell nacional per si sols, tal i com ho va
demostrar el cas de Grècia enfrontant-se a l’antiga troika tota sola, la incapacitat de Portugal
de formar un bloc d’esquerres com el del seu govern més enllà de les seves fronteres o el
fet que a Espanya i a Catalunya la vella dreta del PP i del PDECat segueixi resistint.
Ens cal, doncs, un veritable moviment progressista paneuropeu que agrupi les ganes de
canvi, la lluita contra l’austeritat i el nacional-populisme. No ens serveix que només
guanyem països aïllats, perquè som internacionalistes i sabem que els pobles no poden
viure sobre les desigualtats dels altres.
Aquest moviment ha de buscar que els europeus i les europees tornem a creure en el
projecte comú. Cal que la UE i les seves institucions es desfacin de les seves inclinacions
tecnòcrates i que no passen de ser un “laboratori d’idees” transnacional i adopti un paper
polític que condueixi cap a una unió més forta. Una unió que ha de ser, també i

especialment, social: necessitem un Estat del benestar europeu en què compartim igualtat i
no competència.
Per fer-ho, des de JEV volem reinvidicar el nostre europeisme crític que tantes vegades
hem defensat. Tenim en compte que allò que volem només serà possible a través d’un
canvi a mitjà o llarg termini, però que necessita de petits passos que posin la joventut
europeista al centre del debat. Per això, proposem:
1. L’inci d’un repensament de les aliances internacionals de l’esquerra juvenil
transformadora catalana per conèixer les forces crítiques amb el projecte europeu i
amb voluntat de canviar-lo.
2. La construcció de ponts amb moviments de base ciutadana que aspiren a canviar
Europa com ara DiEM, Pulse of Europe o les campanyes altermundistes com la feta
contra el CETA i el TTIP. Reconeixem la seva importància per interpel·lar la població
que no se sent normalment cridada pel projecte europeu i, en canvi, busquen una
alternativa. Necessitem que tota la ciutadania europea es vegi cridada a repensar
Europa.
3. L’establiment d’una base de diàleg amb les forces polítiques i socials, especialment
les juvenils o que comptin amb interlocutors joves, d’una “confluència europea des
de Barcelona”. Com hem dit, el canvi a Europa no es pot produir en un sol país, sinó
que necessitem propagar la unitat de les forces d’esquerres arreu del continent amb
experiències d’arrel municipalista similars a les què estem vivint a Catalunya.
4. L’intent de màxima participació de les noves forces a nivell europeu perquè tinguin
una incidència real, siguin joves o no. Serà especialment important de cara al 2019,
quan les eleccions al Parlament Europeu ens han de permetre aconseguir fer
canviar les majories del projecte europeu per fer-lo vetllar pel bé comú de la
ciutadania i no dels Estats.
Per tot això, des de Joves d’Esquerra Verda animem a totes les forces europeistes crítiques,
especialment les juvenils, a sumar-se al repensament de l’Europa que volem. Tenim un
horitzó clar: canviar Europa i recuperar-la de les mans de les elits!
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