DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

Les assemblees que formem part d’aquest nou espai de coordinació juvenil trobem el nostre
referent en la constant lluita que el poble català ha mantingut per la seva pròpia supervivència
i contra els explotadors i ocupants. Amb aquesta nova eina, i com ja venim fent cadascuna de
les assemblees de joves amb la nostra feina local, ens inserim dins d’aquest fil històric amb la
voluntat d’anar-nos
nos adaptant als nous temps, de prendre partit pel projecte d’alliberament
nacional i sociall del nostre poble i d’integrar-hi
d’integrar hi les diverses lluites d’arrel popular que viu el
nostre país. Per això, ens dotem
tem de les eines que ens aporta el Marxisme per tal d’analitzar els
diferents contextos de la nostra realitat i actuar-hi
actuar conseqüentment.
La tasca
sca a desenvolupar per aquest espai de coordinació és donar suport a les assemblees de
joves i reforçar el seu treball local per tal de conscienciar el jovent d’arreu amb la finalitat de
mobilitzar-lo i organitzar-lo
lo per cercar alternatives a l’ordre social
social vigent i ajudar a assolir la
llibertat nacional i social del poble català. Es reconeixen, per tant, les assemblees de joves com
a eines de conscienciació, participació i lluita del jovent.
L’espai de coordinació juvenil comprèn totes aquelles assemblees i col·lectius de joves que així
ho vulguin i que es declarin afins als principis exposats a continuació:
La lluita per la plena independència de la nació catalana, els Països Catalans,
Catalans i la seva defensa
com a marc de relacions i de projecte polític. Els diferents territoris de parla catalana
constitueixen una unitat nacional forjada a partir de la història, la cultura i la llengua que cal
unificar políticament i alliberar dels estats espanyol i francès a partir de l’exercici del dret a
l’autodeterminació d’aquests territoris.
Per la defensa i construcció del socialisme com a únic sistema pel qual el nostre poble assolirà
la seva plena sobirania i en el qual estaran plenament cobertes les nostres necessitats, en el
camí cap a l’assoliment d’una societat sense
sense classes socials i pacifista. El socialisme és l’única
alternativa real per superar l’explotació, opressió i dominació del sistema capitalista.
Per l’extinció de la societat patriarcal, de qualsevol discriminació per raó de gènere o d’opció
sexual i de tots els factors que comporta el patriarcat a més de la violència física, com la divisió
jerarquitzada i sexista de la societat. La lluita feminista és la via per a la superació del patriarcat
i l’eina per a la protecció i per a l’avenç de les llibertats i drets de les dones i de les persones
transsexuals, bisexuals i homosexuals.
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Per la defensa de la terra i la reivindicació d’un país ecologista amb un model socioeconòmic
mediambientalment sostenible que promogui l’ús d’energies i recursos renovables, que no
malmeti la salut pública i la qualitat de vida de la població i que defensi la conservació de
l’entorn natural, tot oposant-se a la sobreexplotació del territori, factor intrínsec al sistema
capitalista.
Contra el feixisme i el racisme, elements intrínsecs del capitalisme, usats especialment quan la
classe dominant veu perillar els seus privilegis i com a eina d’enfrontament entre les classes
populars, per tal de paralitzar així la seva capacitat transformadora. Per damunt de l’origen, la
llengua materna, la cultura o l’ètnia, totes les persones treballadores que desenvolupen la seva
vida als Països Catalans formem part de la nació catalana i hem de tenir els mateixos drets i
deures.
Per la incentivació i recuperació de la riquesa cultural popular catalana entesa com a una
forma de vida i d’expressió, no pas com un mer folklerisme. La llengua catalana (amb totes les
seves variants), les festes populars, les tradicions, la gastronomia, les músiques i les danses
tradicionals... són els pilars a defensar i estendre per tal de garantir la nostra supervivència
com nació.
Per la llibertat de tots els pobles oprimits d’arreu del món. Ens solidaritzem amb els pobles en
lluita pel seu alliberament nacional i/o social que busquen la construcció d’un món més just i
igualitari. Per això, apostem per l’internacionalisme com a eina de solidaritat amb tots els
pobles en lluita tot estenent i teixint resistències. No obstant, ens posicionem en contra de
qualsevol moviment autoanomenat popular que no tingui darrere seu un interès pel poble
treballador en qüestió.
Per tota la solidaritat amb totes les persones reprimides per la seva praxi política en defensa
de causes justes i dels drets i llibertats del poble treballador català.
Per una societat inclusiva que defensi els drets de les persones amb diversitat funcional,
entenent que el col·lectiu afectat és l’únic capaç de determinar quines són les seves
mancances i necessitats en la vida quotidiana.
Per una vida digna pel jovent d’arreu dels Països Catalans: accés públic i universal a la sanitat i
a totes les capes del sistema educatiu i a una feina ben remunerada. Defensem el dret a un
habitatge digne pel jovent i l’okupació com un mètode per aconseguir-lo.
Finalment, l’espai de coordinació defensa la necessitat d’adaptar les noves formes de lluita en
cada context i considera part integrant del Moviment Català d’Alliberament Nacional les
assemblees de joves que el conformen.
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