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MANIFEST DELS JOVES
DE BARCELONA
PER AJUDAR A FER DEL MÓN UN LLOC MILLOR
Atenent a la crida feta pels nois i noies d'arreu del món al Festival Internacional de la
Pau celebrat a Lillehammer el setembre de 1993, els joves de Barcelona hem elaborat un
manifest, seguint l'exemple que ens van donar, dirigint-nos a l'Ajuntament de Barcelona.
Amb aquest pretenem materialitzar els anhels i inquietuds de tots nosaltres al voltant
de la pau, els drets humans i el medi ambient. Així doncs, us demanem que les nostres idees
i opinions es duguin a terme i no restin tan sols en paraules.

¡ENTRE TOTS FEM-HO POSSIBLE!

1. PAU
La guerra pot començar a qualsevol lloc, fins i tot en el pati d'una escola, en una
oficina, al carrer, etc, però també qualsevol lloc és bo per començar la pau.
El principal motiu de la manca de pau és la desigualtat econòmica i cultural i/o
d'oportunitats la qual cosa trenca l'harmonia i la tolerància.
Per a nosaltres, la pau és un desig i una actitud. Cal respondre a la violència amb
generositat, respecte, comprensió i sobretot tolerància.
L'Ajuntament hauria de cercar les causes de la desigualtat d'oportunitats dels
diferents grups, aplicant les mesures convenients per afavorir un equilibri cultural i econòmic.

1. 1. Armes i guerra
Volem que:
- La policia, ja sigui la urbana, la civil o els mossos d'esquadra, es limiti a mantenir
l'ordre, i que no utilitzi la violència i la tortura per aconseguir-ho.
- Es suprimeixi el servei militar obligatori i fer-lo voluntari i amb finalitats pacífiques, i
que l'Ajuntament de Barcelona ajudi als insubmisos i als objectors, tot respectant la
seva ideologia.
- S'ajudi als refugiats de guerra i asiiats polítics, creant centres d'acolliment per ells
i ajudant a restablir la pau als seus països.

- L'Ajuntament de Barcelona promoguí el voluntariat dels ciutadans i del seu
personal tècnic, col·laborant en tasques d'evacuacions, casos de perill i reparant les
vivendes en males condicions en ciutats afectades per conflictes bèl·lics.
- L'Ajuntament desenvolupi una assistència social en els barris marginals, cobrint
les necessitats bàsiques d'aquells que no fenen recursos.

1. 2. Comunicació
Demanem que:
- Hi hagi cooperació i solidaritat entre els barris de Barcelona i que tots tinguin els
mateixos serveis i tracte públic.
- S’eradiquin els barris marginals.
- Es millori la comunicació dels barris i dels joves que hi viuen.
- Es continuï contribuint amb el 07% del pressupost municipal per ajudar aí 3r
MÓN i es fomenti l'ajuda humanitària amb béns materials i amb persones
tècnicament preparades.
- S'ajudi i col·labori amb les ONG. Però voldríem que aquesta ajuda no
signifiqués un posterior benefici polític i econòmic.
- Es faci una difusió especial de la llengua i la cultura pròpia de Catalunya per tal
que pugui ser coneguda i estimada i respectada pels catalans i els altres pobles
veïns, ja que la pau és comunicació i respecte.
- Es realitzin campanyes consensuades, defensant el dret a la diversitat, el
respecte a les races, cultures í religions, perquè la pau és també tolerància.
- Es rebutgi qualsevol moviment discriminatori i que es defensin totes les cultures,
sempre que això no impliqui la diversió í l'espectacle amb la mort dels animals.

1. 3. Mitjans de comunicació
Volem que:
- Es creï una xarxa d'informació interescolar que reculli i transmeti informació
sobre els nostres interessos, comptant amb la col·laboració d'un conductor
pedagògic que pugui representar-nos en el món adult.
- Es faci una bona utilització dels mitjans de comunicació:


Exercint la llibertat d'expressió amb responsabilitat,




Donant aquelles notícies importants que la societat requereix,
sense fomentar el sensacionalisme i els índex d'audiència.
Amb més professionalitat i menys interessos materials per part
dels mitjans de comunicació.

- Se'ns faciliti la comunicació entre nosaltres i els polítics que ens
representen.
- Es creï un àmbit on el ciutadà tingui dret a criticar amb responsabilitat les
promeses no complertes.

2. DRETS HUMANS.

Tota persona té dret a ser respectat i no discriminat per motius de raça, sexe, edat o
posició econòmica. Considerem ciutadans de ple dret als immigrants extracomunitaris i de
diferents cultures.
Creiem que cal fer més campanyes de solidaritat i respecte a les persones. Tot infant
ha d'ésser respectat com a persona. Els nois i les noies de Barcelona tenim dret a expressar
les nostres opinions i els nostres sentiments més profunds.

2. 1. Educació
Volem que:
- L'educació sigui gratuïta, accessible a tothom, objectiva, tolerant i obligatòria fins
als 16 anys, s'utilitzin crèdits variables i es tingui informació directa de temes
d'actualitat.
- Es facin tallers de formació per a adults i educació per a la integració dels
immigrants.
- Les escoles estiguin adaptades i siguin de mobilitat fàcil i hi hagi professors .
especialitzats per disminuïts.
-

Es conservin les instal·lacions i el material, i es faci servir material reciclat.

- Es faci servir el mètode belga dels llibres (els llibres pertanyen a les escoles, son
per tots i es canvien cada 3 anys),

- Es crein més universitats i llocs d'aprenentatge, i s’afavoreixi l'aprenentatge de
coses útils per al futur.

2. 2. El dret a viure.
Demanem que:
- La gent de la tercera edat acabi de viure dignament i els malalts visquin amb el
respecte i l'ajuda dels altres.
- Es reconegui el dret de tota persona a viure en bones condicions pel que fa a
higiene, vivenda, alimentació, etc, assegurant la cobertura de tot allò que es
consideren necessitats bàsiques.
- L'Ajuntament acondicioni vivendes per a tots els ciutadans, menjadors públics,
albergs, centres socials, etc.
- Es facin més campanyes de recollida de menjar i reciclatge de roba, i es revisin
les necessitats dels barris marginals d'aquesta ciutat.
- Hi hagi més seguretat als barris i carrers, amb més cossos de vigilància i centres
d'ajuda al desvalgut.

2. 3. Llibertats personals
Volem que:

- Es respecti l'opinió de tothom i ens puguem manifestar sense repressions,
indiferentment del sexe i edat.
-

Es facin campanyes per promoure el respecte mutu.

- Es regulin les llibertats dels cossos de seguretat perquè no cometin abusos,
sobretot amb els joves.
- Tinguem el dret de vestir-nos i pentinar-nos com vulguem, sense que això
suposi una discriminació.
- Puguem practicar la religió que vulguem, sempre que no impliqui atemptats
contra els altres.
- Es facilitin serveis voluntaris per a tots els joves que no vulguin fer la mili, ja que
creiem que no han d'estar obligats a fer-la. I que es puguin incorporar a aquests
serveis, útils per a tota la societat, noies i gent gran.

2. 4. Abusos infantils.
Demanem que:
- Tot nen pugui denunciar els abusos sense por a tornar a ser maltractat.
- Es creïn centres especialitzats per tractar i denunciar aquests casos.
- Es posin els casos en mans dels jutges i magistrats especialitzats per a que
decideixin sobre el seu futur i els nens no hagin de passar pels processos judicials.
- Es potenciï la creació d'associacions que vigilin a les famílies conflictives, buscant les
causes dels problemes i intentant ajudar als pares.
- Es promoguin campanyes publicitàries per a que, nens i població, en general,
sàpiguen a qui han de recórrer en casos d'abusos.

2. 5. Els nens al treball
Volem que:
- Els estudis siguin obligatoris fins als 16 anys i que els joves que comencin a
treballar estiguin protegits de l'explotació.
- Els ajuntaments dels països desenvolupats es reuneixin i que es plantegin el
problema del treball infantil i busquin recursos econòmics i solucions.
- S'ajudi a les famílies necessitades perquè els fills no es vegin forçats a treballar,
a prostituir-se, etc. Es podrien apadrinar nens del Sud que estiguin en condicions
extremes.

2. 6. Atur
Demanem que:
- Tothom tingui dret al treball sense cap tipus de discriminació, perquè pensem
que el treball no és només un mitjà de subsistència, sinó que és el que dignifica la
vida de l'home.
- Tothom percebi igual salari pel mateix treball, això com que les remuneracions
siguin equitatives i satisfactòries per tothom.
Com a mínim, un membre de cada família tingui una feina estable i que
l'Ajuntament de Barcelona es comprometi a crear llocs de treball, o, quan això no
sigui possible, a assistir de forma preferent a aquelles famílies que tinguin tots els
seus membres a l'atur.

- Els contractes temporals i els de formació siguin usats de forma correcta, no
poden ser aplicats en cap cas contradient el que diem en els altres punts.
- L'Ajuntament ofereixi crèdits en bones condicions a les empreses amb
dificultats i que redueixi els impostos als comerciants, per tal que aquests puguin
fer més bons negocis i així crear més llocs de treball.
- La mecanització de les indústries sigui més pausada per tal de donar temps als
treballadors a buscar un nou treball.

2. 7. Atenció mèdica
Volem que:
- Hi hagi atenció mèdica gratuïta per a tothom, amb especial atenció als barris
marginals, i que es pugui triar centre i metge.
- Es facin campanyes de reciclatge i distribució de medecines per a que les puguin
fer servir els malalts que no en tinguin, especialment als països del tercer món i els
que estan en guerra.
- S'informi als ciutadans, especialment als joves, sobre la forma de prevenir les
malalties, especialment l'hepatitis, la meningitis, el xarampió, la rubèola, malalties
cardiovasculars i pulmonars, i el càncer.
- Es doni informació sexual sobre: planificació familiar, anticonceptius i malalties
de transmissió sexual, acompanyada de campanyes de repartició de preservatius
als instituts,, centres socials i escoles.
- S'ampliï el servei de la Seguretat Social per a donar suport psicològic i
psiquiàtric.
No hi hagi cap mena de discriminació amb els malalts terminals.

2. 8. Discriminació i racisme
Demanem que:
- Es facin processos judicials objectius en actes de racisme, feixisme i
discriminació i s'endureixin els càstigs.
- Es faci un decret que castigui les tortures per motius socials i polítics i es
traspassin competències a un tribunal internacional per garantir una major
transparència en el procés.
-

S’amnistiï' als presos polítics.

-

Es legisli l'eliminació de les barreres arquitectòniques.

-

Es doni facilitats als estrangers per regularitzar la seva situació.

-

Es creïn més casals per a la gent gran i jove.

-

S'eduqui en la tolerància.

-

Tothom rebi el mateix tracte davant les autoritats policials.

-

No es discrimini pels estudis i la llengua que es parli.

3. MED! AMBIENT
L'ecologia és un tema indispensable per salvar la terra de la delicada situació que
sofreix, de la qual tots n’hauríem d'estar més conscienciats. Pensem, que és una
problemàtica prou important per a ser tinguda en compte a l'hora de planificar aspectes
bàsics del viure quotidià.

3. 1. Biodiversitat
Demanem que:
- S'eviti l'arribada de productes trets d'animals en perill d'extinció (com polseres
d'Ivori, bosses de pell de cocodril, etc,) i que no hi hagi contraban d'animals.
- Es creïn espais, on la gent es pugui informar de com cuidar un gos, un gat,
etc.
.
- Es faci una llei que protegeixi els animals domèstics de l'abandó i que doni permís
a tenir un animal segons l'espai que es tingui a casa.
- Es prohibeixi la utilització d'animals com a diversió (braus i circ) i per experiments
científics.
- S'eviti la construcció indiscriminada d’edificis, sobretot en zones que haurien de
ser verdes.
- Es protegeixi el parc de Collserola amb més guardaboscos, que hi hagi més
àrees de lleure, que es netegí més i que hi col·loquin papereres. Que es pugui
ampliar més i repoblar-lo de plantes i animals del nostre país.

3. 2. Aire
Volem que
-

Es traslladin les indústries als afores de la ciutat.

-

S'augmentin les multes per la contaminació de l'aire.

-

Es controlin els cotxes que facin massa fums.

-

L'Ajuntament compri transports públics elèctrics què no contaminin.

- Es col·loquin murs o arbres que facin de pantalla protectora en les zones de molt
soroll.
-

S'eviti que els camions de les escombraries facin tant de soroll.

-

Les festes es facin en recintes insonoritzats.

-

S'eviti els abocaments de residus tòxics als rius.

-

Es posin filtres a les xemeneies de les indústries i a les calefaccions.

-

Es tingui un lloc per reciclar electrodomèstics que tinguin CFC.

-

L'Ajuntament faci servir aerosols sense CFC.

- S'eviti la desforestació de Collserola plantant més arbres, creant nous jardins o
passeigs per poder tenir un aire més net.

3. 3. L'aigua
Demanem que:
- Es faci una campanya de conscienciació sobre la utilització de l'aigua (regulació
de consum).. Per exemple: aprofitar la mateixa aigua per a diversos usos i no utilitzar
els WC com abocadors de productes tòxics.
- Hi hagi un major control sobre l'abocament de residus tòxics de les fàbriques
properes als rius Llobregat i Besòs.
- Es facin lleis que obliguin a les empreses a depurar les aigües residuals i a
regular la utilització de l'aigua dels rius. Per exemple, obligar l'empresa a retornar les
seves aigües residuals al curs alt del riu i així veure's obligada a la reutilització dels
seus propis residus.

-

Hi hagi un major control de la qualitat de l'aigua dintre de la ciutat de Barcelona.

- S'eviti que els vaixells que arriben al port de Barcelona llencin residus (tòxics o
no tòxics) i que es reguli el trànsit marítim, i que s'augmenti el nombre de vaixells
que recullen les escombraries del port.
- Es prohibeixi la urbanització de rieres i llocs on es trenca el curs natural del
riu.

3. 4. Terra
Volem que:
- S'emprin solars i zones inutilitzades per fer zones verdes amb vegetació
mediterrània i que si s'ha d'edificar, siguin edificis amb jardins.
- Es posi més vigilància als boscos, s'eviti la construcció d'edificis, i l'entrada de
motos i cotxes pels camins i es facin campanyes per protegir els boscos, i tot això
per evitar la seva desertització.
- Es faci tot el possible per utilitzar menys fertilitzants i que l'Ajuntament reculli
més sovint els trastos vells.

3. 5. Malbaratament
Demanem que:
-

S'afavoreixi l'ús de productes retornables i reciclables mitjançant:
- Una conscienciació a base de campanyes escolars i publicitàries.
- Col·locació de més contenidors diversificats.
- Substitució dels contenidors de tot, per contenidors diversificats i col·locació
dels mateixos en llocs de fàcil accés o a l'entrada dels supermercats.
- Es buidin els contenidors més sovint.

-

S'aturi el consum excessiu mitjançant.
- La utilització, a ajuntaments, escoles i indústries, de tot el material, reciclat
que es pugui.
- Consells per a la compra de productes que no contaminin el medi o
possibles prohibicions d'aquells que siguin nocius.
- Abaratiment del preu dels productes no contaminants per tal d'afavorir el
seu consum.

3. 6. Energia
Volem que:
- S'aturi l'ús de l'energia nuclear i que es substitueixi per energies renovables:
hidràulica, solar, eòlica.
- L'Ajuntament dediqui una part del pressupost per l'estudi i aplicació d'aquestes
energies.
- S'aprofiti l'energia adaptant els habitatges, reduint la seva destinació a la
publicitat i equilibrant la il·luminació dels carrers.

3. 7. Educació
Demanem que:
- Es potenciïn les campanyes de conscienciació sobre el respecte del medi
ambient com una tasca en la qual tots tenim la nostra responsabilitat. Es molt fàcil
demanar als altres que facin coses per conservar l'entorn i pensar que nosaltres no
hi podem fer res.
- S'aconsegueixi un bon aprofitament de totes les possibilitats educatives en
aquest camp, millorant-ne la qualitat. Que s'impliqui en el procés d'aprenentatge a
les associacions ecologistes, i tot això, que s'experimenti des de ben petits, des
d'una perspectiva divulgativa i fins i tot recreativa, no com un fet excepcional sinó
com un aspecte més de l'educació.
- Les institucions siguin les primeres a donar bon exemple. Per tant, que les
campanyes que es comencin, s'acompleixin en la seva totalitat (per exemple "Fem
un bon paper") o que les mateixes campanyes electorals puguin oferir una imatge
més acurada.
- Es creï el Dia del Medi Ambient Municipal en el qual es promogui una presa de
consciència a tots els nivells, concretada en actes de tota mena.

Demanem que es creï un Consell Permanent de Nens
i Nenes a l'Ajuntament, que tracti els problemes
que més ens preocupen i que pugui fer propostes
al Consistori i que hi siguin escoltades.

