


INTRODUCCIÓ
Aquest document és el resultat d'una reunió de quatre dies de joves d'Iraq, Líbia, Palestina,
Sàhara, Espanya, Síria, Jordània,... en el marc de l'Acta de Joventut Fotum. Havíem
intercanviat les nostres realitats quotidianes. Havíem detectat els nostres problemes
comuns i analitzat demandes polítiques i alternatives per resoldre'ls. Vam tenir temps de
somiar el nostre futur món.

En aquest sentit, hem escrit aquí un resum de tota la feina feta per crear un document útil
perquè Governs i partits polítics coneguin una ràpida aproximació a les nostres necessitats i
esperances.

PROBLEMES COMUNS I REPTES
1. Som joves sobrevivint en territoris de conflicte (armat).
2. És difícil trobar oportunitats laborals dignes per als joves i habitatge.

3. Les restriccions de moviment o la dificultat per obtenir un passaport és un gran
problema que limita els nostres drets en molts àmbits.

4. El canvi climàtic ens afecta i sembla que ningú no faci res

5. L'èxode rural és un problema amb efectes diversos: d'una banda, el despoblament i
l'abandonament dels espais naturals i rurals dels nostres països. De l'altra, l'acumulació
i superpoblació en entorns urbans amb la sobrecàrrega de recursos i l'afectació en la
vida de les persones i el medi ambient.

6. Tenim una administració pública ineficient que no respecta els marcs democràtics
pactats i no està compromesa amb les necessitats reals de la població, i molt menys
de la joventut.

7. El nostre sistema educatiu no funciona per a tots igual

8. No tenim un sistema de salut pública adequat

9. Discriminació (sexisme, capacitisme, racisme, ..)
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DEMANDES
1. Reclamem el dret a tenir salaris i condicions de treball justos, un habitatge adequat,

segur i assequible, una distribució justa de la riquesa, oportunitats i recursos per assolir
les nostres necessitats tot respectant els límits biofísics i planetaris.

2. Reclamem el dret a viure i moure'ns lliurement sense restriccions de moviment a causa
de la nostra nacionalitat o la manca d'aquesta (apàtrida), lloc de naixement, ètnia, edat,
identitat de gènere, orientació sexual, religió, ideologia, activisme polític, diversitat
funcional, situació socioeconòmica o qualsevol altra condició.

3. Volem una acció climàtica real ara per aturar l'escalfament global per sota d'1,5 C. Hem
de tenir una producció d'energia neta, un control de fàbriques, reduir les emissions i
eliminar els combustibles fòssils. Reclamem polítiques sòlides, una planificació urbana
eficient que posi la vida al centre i una planificació de la mobilitat que promogui estils
de vida suficients i sostenibles. La transició socioecològica s'ha de basar en principis
ecofeministes i de decreixement. Hem d'acabar amb el racisme ecològic i lluitar per la
justícia climàtica.

4. Exigim l'abolició del colonialisme i les seves conseqüències. Reclamem la necessitat
de la descolonització i el reconeixement de les pràctiques colonials anteriors i actuals i
les relacions de poder. Hem de reescriure la història real contra narratives i discursos
colonials. Cal aturar l'externalització de la mineria, la producció, les fronteres i el control
impulsada per la superioritat i el domini.

5. Assenyalem la necessitat d'una estructura i dinàmica política internacional on qualsevol
estat tingui una oportunitat real de votar i participar en els temes internacionals.

6. Volem que la comunitat internacional reconegui les violacions dels drets humans. La
garantia dels drets humans ha de ser una prioritat internacional.

7. Reclamem el fi del patriarcat i la creació d’una veritable societat feminista. Necessitem
la igualtat de drets, sous i oportunitats, seguretat i seguretat per a les dones i les
persones de la comunitat LGBTQIA+. Hem d'aturar l'assetjament sexual, la violència de
gènere i la discriminació per raó d'identitat de gènere o orientació sexual.

8. Volem que la societat vegi el món no només des d'una visió eurocèntrica i occidental,
si no també des d’una perspectiva pluriversa. El coneixement local, les narratives,
pràctiques, llenguatges, autors i activistes han de ser valorades, escoltades,
compartides i mantingudes en vida.

9. Reclamem la millora de l'educació com a pilar del canvi. Necessitem una educació més
inclusiva, especialment per a les dones, comunitats indígenes i persones amb diversitat
funcional.
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10. Volem reivindicar la llibertat d'opinió, d'expressió i de premsa per expressar-nos
lliurement. Volem que aquest dret sigui efectiu i no només "formal" (sobre les lleis).
Volem mitjans independents i lliures amb periodistes que puguin treballar sense por de
la seva vida i feina. Volem una expressió lliure i segura a les plataformes de xarxes
socials. Cal aturar les notícies falses i la manipulació. Tenir informació més objectiva,
accés a recursos educatius, sensibilització i normatives democràtiques transparents
serà la resposta.

11. Volem una societat inclusiva i segura en la qual la cura dels altres sigui el centre i el
foment del sentiment de pertinença. Reconeixem que les persones són
interdependents i ecodependents. Volem que es reconegui el treball de cura no
remunerat i remunerat (també en termes econòmics).

12. Hem de construir comunitat per canviar les injustícies i empoderar les iniciatives
socials de baix a dalt per a la transformació social.

13. Reclamem el dret a tenir jutges i tribunals independents i un funcionament democràtic
de les institucions.

14. Reclamem el dret a un sistema universal de salut de qualitat. Volem que tothom pugui
accedir a una assegurança mèdica pública (inclosos els tractaments de dentista i
psicològics).

15. Necessitem societats lliures d’opressió i racisme.

16. Volem que la interseccionalitat es tingui en compte en tots els aspectes, també en el
procés de planificació, disseny, organització i implementació d'activitats de
transformació social.

4


