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Les eleccions europees del 25 de maig, una oportunitat per 
construir una Europa solidària, amb i per la joventut 

 

El proper 25 de maig se celebren a Catalunya eleccions per escollir diputats i diputades al 

Parlament Europeu. Aquestes eleccions arriben en un moment crucial dins del procés de 

construcció europea i després de què en els últims anys la pròpia naturalesa del projecte s’hagi 
posat en qüestió. 

 

Des del CJB considerem necessari avançar en el procés de construcció europea, però també 

creiem que s’han d’introduir canvis importants que apropin el projecte a la ciutadania i que 
aconsegueixin que la Unió Europea sigui una eina adequada per solucionar els problemes  de la 

ciutadania. 

 

En aquest sentit, les eleccions del 25 de maig són una oportunitat per tal de provocar aquest gir. 

Per aquesta raó, fem una crida a que els candidats i candidates a les eleccions es comprometin a 

consolidar Europa com un espai de llibertat i d’igualtat, tenint com a prioritat lluitar contra els 
efectes de la crisi entre les capes socials més desafavorides. 

 

Per altra banda, considerem que els i les representants que surtin elegits han de treballar mesures 

concretes que continguin polítiques pel jovent, facilitant l’emancipació i lluitant contra l’atur juvenil, 
garantint l’accés en igualtat de condicions al coneixement  i fomentant la mobilitat dins de la UE en 
condicions dignes. 

 

Així mateix, pensem que el proper Europarlament ha de donar un impuls definitiu per fer les 

reformes institucionals que siguin necessàries per assolir una major transparència en la presa de 

decisions dins de la Unió Europea, el seu control democràtic a través del propi Parlament i 

continuar impulsant les eines de participació ciutadana dins de les polítiques de la Unió. 

 

Finalment, davant d’aquestes eleccions es planteja una preocupant pujada de les opcions populistes 
i d’extrema dreta arreu d’Europa. Des del CJB volem expressar el nostre rebuig cap a qualsevol 
mostra de xenofòbia i que condueixi a restringir la llibertat de moviment i residència de la 

ciutadania europea dins de tota la UE.  

 

Tenint en compte totes aquestes consideracions, les eleccions del 25 de maig han de ser una 

oportunitat per que la ciutadania expressi l’Europa que vol, per avançar cap a una Europa més 
unida en base a la solidaritat entre la seva ciutadania i els pobles i per posar l’accent en les 
situacions que afecten a la joventut en el context actual. 

 

Per aquesta raó, volem fer una crida a la participació de la ciutadania en general i a la joventut en 

particular a les eleccions europees del 25 de maig. L’Europa que s’està dissenyant ara és la que 
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viurem demà els i les joves. En conseqüència, resulta necessari que la joventut s’impliqui en la 
construcció d’una Europa més democràtica, socialment justa i oberta.  
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