Carta a les institucions europees per part d’associacions juvenils de tot Europa

Benvolguts David Sassoli, Ursula Von Der Leyen i Charles Michel,
Nosaltres, joves verdes de tota Europa, us demanem que poseu la solidaritat social,
econòmica i climàtica en el centre dels esforços d’Europa per lluitar contra la pandèmia de
la Covid-19. Amb molta preocupació, estem veient com evoluciona aquesta crisi que
amenaça Europa i tot el món. Abans de res, volem expressar el nostre condol a totes les
persones afectades.
En el moment d’escriure aquesta carta, el virus ha infectat a 2 milions de persones
a tot el món i més de 120.000 persones han perdut la vida. Creiem fermament que en aquest
moment tan difícil es necessita una acció col·lectiva per part de tots els estats membres de
la Unió Europea i de tota Europa. Estem davant d’un repte que molts de nosaltres no havíem
experimentat abans i calen mesures extraordinàries i innovadores per superar-ho. Fins ara,
la UE i els diferents estats membres han implementat diverses estratègies per minimitzar
les conseqüències de la pandèmia. Tot i això, no s'han demostrat suficients per contrarestar
els efectes devastadors que la Covid-19 ha tingut sobre les nostres societats. La resposta
a la propagació del virus ha estat principalment un esforç individual dels estats membres i
fins ara hi ha hagut poca política col·lectiva al nivell europeu. Atès que la solidaritat europea
és un valor fonamental de les joves verdes, creiem que la Unió Europea hauria de confluir
per demostrar que davant de les adversitats podem i hem d’actuar amb unitat.
Exigim la implementació dels coronabons per a tots els estats membres. Els
coronabons són una opció vàlida per recolzar l'emissió de bons estatals. No suposaran una
càrrega excessiva per als comptes públics en tant que l’esforç seria mantingut pel conjunt
de l’economia europea. A més, aquesta emissió de deute no hauria de ser una càrrega per
a països concrets, ja greument afectats pel virus, sinó comú entre els Estats membres, com
a demostració real de solidaritat i comunitat. En qualsevol cas, els coronabons no
proporcionen una mutualització total dels deutes públics, sinó que la nostra proposta
demana posar en comú només aquell deute necessari per salvar l'estabilitat econòmica,
política i social de la Unió Europea en conjunt. Aquesta seria una mesura d’emergència per
garantir la viabilitat a llarg termini de les economies i els estats de benestar social de tots
els països. Els coronabons haurien d’utilitzar-se per invertir en sectors que es veuen

greument afectats no només pel virus en si, sinó també per les mesures que han hagut
d’adoptar els governs per protegir del virus a la població. Això inclou microempreses, petites
i mitjanes empreses, prestacions d’atur, però també per al sistema sanitari i les institucions
culturals. Els coronabons poden facilitar el suport financer necessari per fer front a aquests
problemes en els països que ja pateixen un deute públic elevat. Aquest mètode no estaria
destinat per finançar deutes anteriors o futurs sense relació amb la pandèmia. Els països
que han estat més afectats per la pandèmia han demanat ajuda a la UE i veuen els
coronabons com una mesura de solidaritat. Estem absolutament d’acord amb ells. Els
coronabons són, en primer lloc, una mesura d’emergència temporal i són essencials per
crear estabilitat al sud d’Europa, cosa que tindrà efectes positius també en altres països.
Sense coronabons, la Unió Europea canviarà de manera irreversible. La solidaritat europea
serà un bonic somni en temps de prosperitat, mentre que en moments de dificultat haurà
demostrat ésser una promesa buida. Aquesta no és l’Europa que volem. En aquest moment
de crisi, Europa s’hauria d’unir i donar-se suport mútuament.
A més, us demanem que integreu dins el pla de resposta a la Covid-19 el Green
New Deal que ja existeix. El confinament a la majoria de parts del món ha demostrat com
la globalització ha afectat la nostra manera de viure. Els països europeus depenem molt de
les importacions des de l’exterior de la UE, cosa que ha provocat escassetat de productes
essencials. Per tant, aquesta crisi ens ofereix una oportunitat per promoure el consum i la
producció locals i sostenibles. En particular, hi ha una necessitat urgent de relocalitzar la
producció d’equipament sanitari i d’aliments, per assegurar la nostra resiliència davant els
xocs sanitaris i ambientals. De fet, la crisi climàtica que ha provocat l’activitat humana podria
enfrontar-nos a altres epidèmies en el futur. A més, un efecte secundari imprevist de les
mesures preventives i de la disminució general de la productivitat ha estat la reducció
significativa del consum i la contaminació a Europa. Tot i que això és perjudicial per a
l’economia, aquesta pandèmia també ofereix l’oportunitat de redefinir la nostra relació amb
la natura. La biodiversitat és certament una qüestió de salut pública, en la mesura que
permet la investigació mèdica bàsica, i que aquesta Covid-19, com altres virus anteriors, és
el resultat d’una alteració de l’equilibri dels ecosistemes degut a les activitats humanes.
Entenem la importància de la solidaritat internacional a tot Europa. No es tracta d’un
problema xinès, italià o europeu, sinó d’un problema global que es pot superar si actuem
junts. Cal entendre que els països no europeus també s’han vist afectats per la pandèmia,

necessiten el suport d’altres països europeus i estan preparats per cooperar. Hem vist
països que tenen cura dels ciutadans comunitaris quan disposen de capacitat sobrant
d’atenció a cures intensives. El subministrament d’equips de protecció individual i de
productes bàsics no es produeix només a les fronteres de la UE, sinó a Europa també. Per
això, fem una crida a la solidaritat no només a la UE, sinó a tot el continent europeu.
Nosaltres, joves verdes de tots els racons d’Europa, donem suport a l’adopció de
coronabons com a política financera imprescindible per combatre els efectes destructius
que la Covid-19 ha tingut a Europa. Aquest és el moment d’ajuda financera comuna i d’acció
conjunta. Aquest és el moment en què ha de brillar amb llum pròpia la nostra solidaritat
compartida, i aquesta, sens dubte, no s’hauria d’oblidar. Per molt devastadora que sigui la
crisi del coronavirus, també ens ofereix l’oportunitat de reconstruir les nostres economies i
societats d’una manera sostenible i justa. Fem servir aquest temps per ser també
ambiciosos en la política climàtica europea i per construir una forta coalició europea en la
lluita contra l’escalfament global.

Fem una crida forta i clara perquè Europa esdevingui una comunitat de solidaritat, on
la ciutadania europea no sigui un eslògan buit, sinó una manera d’expressar el
profund sentiment d’unitat que ens agermana.

Crida a l’acció
Us demanem:
●

Que adopteu els coronabons com a mitjà d’assistència financera als estats membres
per donar suport als sistemes de salut, mercats de treball i a la sostenibilitat de les
micro, petites i mitjanes empreses.

●

Que mostreu plena solidaritat amb tots els estats membres i amb tota Europa.

●

Que poseu la solidaritat social, econòmica i climàtica al centre dels esforços de la
Unió Europea per contrarestar la Covid-19,

●

Que integreu al pla de resposta a la Covid-19 el Green New Deal cap a societats
sostenibles.

Organitzacions promotores:

Giovani Europeisti Verdi - Italy
Les Jeunes Écologistes (French Young Greens) - France
Зелена Молодь України - Ukraine
Joves d’Esquerra Verda - Catalonia
Déi Jonk Gréng - Luxembourg
Cyprus Young Greens - Cyprus
Ecolojovem Os verdes - Portugal
DWARS, GroenLinkse Jongeren - The Netherlands

Organitzacions que donen el seu suport:

FYEG - Pan-european
Jong Groen - Flanders, Belgium
Grüne Jugend - Austria
Young Greens Southtyrol - South Tyrol, Italy
Red EQUO Joven- Spain
Grønn Ungdom - Norway
Protest - Latvia
Neoi Prasinoi - Greece
Genç Yeşiller - Turkey
Alternattiva Demokratika Zghazagh - Malta
Vihreät Nuoret - Finland
Confluència Jove - Catalonia

