MANIFEST PEL DRET A DECIDIR
Durant els últims anys moltes coses han canviat a Catalunya i, en especial, entre el
jovent.
Els diversos intents de millorar les cotes d’autogovern de la Generalitat, encarnades
pel procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia i la millora del finançament, no han
assolit els objectius pels quals van ser proposats. Ans al contrari, el procés va ser
traumàtic, especialment pel rebuig en forma de sentència del Tribunal Constitucional,
que va esvair les possibilitats de dur a terme plenament allò que democràticament el
Parlament de Catalunya havia decidit i que el poble català havia refrendat. Aquestes
reaccions han tingut com a resposta multitudinàries manifestacions, com la del deu de
juliol de 2010 i l’onze de setembre de 2012. En aquest context, és necessari que
Catalunya pugui exercir el dret a decidir el seu futur democràticament.
De la mateixa manera, durant els darrers anys ha anat creixent la desafecció entre el
jovent amb les institucions polítiques, fruit de debats allunyats de la realitat del jovent;
de certa opacitat i sensació d’impunitat amb la qual molts polítics han actuat; i per
l’esgotament d’un model polític basat exclusivament en votar un cop cada quatre anys
per tal de poder fer escoltar la nostra veu.
En contraposició, les diferents entitats juvenils que conformem el moviment associatiu
juvenil fem un pas endavant per tal d'incentivar un procés d’aprofundiment democràtic
que, des d'una vocació transformadora, ha de permetre superar el marc que
enfosqueix la nostra capacitat d'incidir en política.
Per tots aquests motius, les entitats sotasignants ens comprometem a:

• Impulsar i defensar la convocatòria d’un referèndum per tal que Catalunya
pugui exercir el dret a decidir el seu futur democràticament i de forma vinculant.

• Defensar el dret democràtic dels catalans i les catalanes a poder escollir,

mitjançant una pregunta clara, una resposta clara i una majoria clara el futur
polític del seu país.

• Promoure la participació del moviment associatiu juvenil en el procés de presa
de decisions col·lectiva com a moviment clau per assegurar un futur polític i
social al nostre país.

• Treballar per garantir la participació dels i les joves també entre 16 i 18 anys
com a presents que som de l'activitat política i equiparant-nos en drets i deures
als majors d'edat.

