DAVANT L’EUROPA DE LES ELITS, LES JOVES LLUITEM EN COMÚ!
Com cada 9 de maig, el Dia d’Europa, des de Joves d’Esquerra Verda
reafirmem el nostre compromís amb l’europeisme crític i la nostra lluita contra
el model actual d’Unió Europea, feta a mesura de les elits corporatives. Aquest
any, però, veiem com aquest 9 de maig és d’especial importància per assentar
les bases de l’Europa que ha de venir. A gairebé un any just per les eleccions
al Parlament Europeu el panorama continental no podria ser més preocupant.
D’una banda, hem observat com diversos populismes reaccionaris i d’extremadreta han atacat directament la solidaritat transnacional. El Brexit al Regne
Unit, el Front Nacional a França o el presidencialisme autoritari de Víktor Orbán
a Hongria han provocat un augment de la xenofòbia i un retorn a valors
conservadors com feia dècades que no passava.
D’altra banda, tenim els recanvis de les elits corporatives transnacionals, amb
nous rostres però les mateixes polítiques. En són exemples la França en Marxa
d’Emmanuel Macron o la Lliga, l’antiga Lliga Nord, a Itàlia. Les seves receptes
a la crisi que encara seguim patint són les mateixes que ens han portat fins
aquí: més austeritat i més privatitzacions, tot barrejat amb noves interpretacions
autoritàries de la democràcia.
Mentrestant, la tecnocràcia que és l’actual Comissió Europea s’ho mira sense
entendre res. Quan la gent comuna més necessitem la UE, el seu govern ens
gira l’esquena. Les seves propostes de tractats de lliure comerç, així com les
altres iniciatives engegades per “dotar de contingut” els pilars fundacionals de
la UE no són res més que rentats de cara, en el millor dels casos. Per exemple,
seguim veient com la Comissió ha estat incapaç d’imposar-se als Estats-nació
en l’acollida de refugiades, condemnant-les a l’oblit.
Les joves d’arreu d’Europa no veiem que es proposin solucions als reptes que
tenim a nivell continental. Primerament, caldrà que dotem de contingut social la
UE perquè deixi de servir l’austeritat de les elits. Caldrà que aconseguim situar
mesures que equiparin drets entre països, com salaris dignes o emancipació
juvenil real. De la mateixa manera, necessitarem construir una Europa
veritablement democràtica, basada en la solidaritat entre ciutats i pobles, que

permeti la participació de la seva ciutadania i especialment a les joves. I
necessitem que béns comuns com l’habitatge, l’aigua o les nostres dades en
línia siguin protegits i desenvolupats també a nivell continental.
Per tot això, des de Joves d’Esquerra Verda animem a les joves d’arreu
d’Europa i les seves organitzacions a unir forces. De cara al 2019 necessitem
que les forces progressistes i antiausteritat, provinguem de l’àmbit dels partits
polítics o dels moviments socials, aconseguim crear una plataforma que faci
confluir les nostres demandes també a nivell europeu.
Cal construir un model que transformi de baix a dalt aquesta UE i que aposti
per deixar de banda les elits envellides i de les grans corporacions. Construïm
plegades una Europa de les persones, basada en les seves ciutats i pobles,
que tingui la democràcia, la cooperació i la participació en els seus centres.
Siguem les joves les qui, en comú, iniciem aquest moviment de canvi!
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