MANIFEST DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN SUPORT A
CATALUNYA EN COMÚ PODEM

LES EQUIDISTANTS: NI UNILATERALITAT, NI REPRESSIÓ!
Davant la convocatòria d’eleccions pel proper dia 21 de desembre, les persones joves
hem de ser un clam per construir un nou escenari on s’incloguin les reivindicacions
socials, ecologistes, feministes i pacifistes. La joventut som motor de canvi i ara mateix
el canvi passa indispensablement per trencar amb la dinàmica de blocs enrocats que
han protagonitzat l’escalada de tensions que hem viscut recentment. Per això mateix
donem suport a la única candidatura que dóna respostes a la situació precària per la
qual estem passant la gent jove: Catalunya en Comú Podem.
Les persones joves volem parlar de la realitat que més ens afecta. Reclamem el dret a
decidir i proposem, des de Catalunya i de manera conjunta amb altres forces de la
resta d’Espanya un projecte plurinacional que faci possible el dret a decidir. Un
projecte comú des de la diversitat per construir un nou model europeu que doni
resposta a les necessitats de la gent. Denunciem les conseqüències que ha tingut la
unilateralitat, la qual ha estat imposada irresponsablement per un full de ruta mancat
de realisme, però també denunciem la repressió del govern central que mostra la seva
incapacitat de donar resposta a una reivindicació política. Per això no acceptem l’ús
del llenguatge bel·licista i apostem per una cultura de la pau, el respecte i el diàleg.
Per oposar-nos a dos models fracassats ens han adjectivat d’equidistants, quan en
realitat defensem els amplis consensos que només s’aconsegueixen des de la
pluralitat i el diàleg.
La cohesió social i el diàleg són els fonaments indispensables per conquerir el present
i construir un futur de drets i llibertats. Necessitem esborrar la precarietat, les
desigualtats, les violències i tot tipus d’injustícies per començar a engegar els nostres
projectes de vida en base al treball digne, l’educació per tothom, la justícia de gènere,
el respecte pel medi ambient, la inclusió social i la solidaritat. La situació de les
persones joves en els últims anys, lluny de millorar, s’ha estancat i empitjorat, quan ja
veníem d’una situació dolenta. És per això que necessitem solucions urgents pels
temes clau que afecten el nostre dia a dia com a persones joves: els preus del lloguer,
l’augment de les taxes universitàries i de Formació Professional, l’auge del masclisme,
l’escalfament global… Volem plantar cara a tot el que ens impedeix ser lliures!

Els i les joves som una peça clau pel canvi i per això hem de lluitar i lluitem per la
igualtat entre homes i dones, acabar amb l’exclusió per orientació sexual, expressió i
identitat de gènere, revertir els efectes del canvi climàtic, eradicar el racisme i el
feixisme arreu i donar una resposta a la crisi humanitària de les persones refugiades a
l’alçada de les circumstàncies. Els reptes que ens interpel·len com a societats són
molts i les persones joves podem ser el motor necessari per construir l’alternativa.
En aquestes eleccions tenim l’oportunitat de fer que la gent comuna amb els mateixos
problemes i les mateixes inquietuds que nosaltres entri al Parlament. Necessitem que
les nostres veus se sentin més que mai per establir aquest nou escenari en què les
lluites socials, feministes i ambientals siguin la principal prioritat. Un Parlament que ens
escolti i ens tingui en compte per poder construir una societat on els i les joves siguem
protagonistes.
Catalunya en Comú Podem és una candidatura que aplega múltiples sensibilitats i
orígens que comparteixen el somni d’una Catalunya diferent, plural i inclusiva. És a
través d’aquestes diversitats, tant múltiples com les del nostre país, que podrem
reconquerir la cohesió. Som conscients que només amb un projecte transversal que
apel·li la majoria ciutadana la gent jove podrem tenir la força per emancipar-nos. Ens
diuen equidistants, però sabem molt bé què volem!
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