
Declaració del Campament d'Estiu 2013 

Joves Socialistes Europeus – YES 

 

Aquesta declaració conjunta presenta els valors, idees i posicions socialistes i 

socialdemòcrates, que han estat discutides, compartides i desenvolupades pels 

participants del 11è Campament d'Estiu dels Joves Socialistes Europeus a Foca, 

Turquia. 

 

Com a socialistes i socialdemòcrates, la democràcia està en el cor del 

nostre compromís polític. Creiem que les persones han de decidir per si 

mateixes la societat que volen construir junts. En un període en què els 

conservadors intenten debilitar la democràcia en negar l'existència 

d'alternatives, nosaltres en sentit contrari, defensem la necessitat d'un 

debat polític sobre el futur que volem. 

 

Donem suport a la idea d'una ambiciosa democràcia europea i a tots 

els moviments democràtics, al nostre continent i arreu del món. Per tant, 

donem un profund suport als nostres companys turcs i àrabs que lluiten 

pels  valors comuns de democràcia, llibertat i igualtat. Creiem que la 

democràcia és un procés i ha de ser desenvolupada en tots els àmbits de 

la societat: a les escoles, universitats, empreses, a través dels mitjans 

socials, de la cultura i a  tot tipus de compromisos polítics i associatius. 

Com a part dels moviments progressistes i democràtics, creiem en el 

paper de la societat civil i la mobilització social com a part del procés 

democràtic. Tothom a la societat, independentment de la seva capacitat 

o diferència, ha de tenir dret a participar en aquest procés democràtic. 

La premsa i els mitjans de comunicació també juguen un paper important,  

i per això han de ser controlats democràticament per evitar la influència 

de les finances i els interessos polítics. La seva funció és informar, no 



manipular. Els partits polítics han de ser organitzats democràticament i 

ser totalment transparents en les seves fonts de finançament. Només 

d'aquesta manera, a través de més democràcia, serà possible lluitar 

contra l'extrema dreta donant a la gent la possibilitat de decidir el seu 

propi futur. 

 

Estem a favor d'una economia democràtica: totes les decisions 

polítiques i econòmiques han de ser controlades pels ciutadans europeus. 

Volem una economia que sigui útil per a la societat i posi per davant els 

ciutadans. Per tant, les finances s'han de posar en el lloc que toca per 

evitar qualsevol dependència dels Estats envers els mercats financers. 

No es poden acceptar decisions no democràtiques: la Troika il·lustra a la 

perfecció la falta de democràcia avui a Europa, imposant polítiques a les 

institucions democràticament elegides. La influència dels grups de 

pressió sobre les institucions europees i nacionals ha de ser regulada i 

controlada. El poder financer d’uns pocs no pot dictar la llei per a la 

majoria. La corrupció ha de ser combatuda amb determinació per tota la 

família socialista. 

 

A més, estem a favor d'un federalisme europeu: això significa una 

veritable democràcia europea. Volem una Unió Europea política i 

transparent. La Comissió Europea es podria veure com un govern 

europeu -respectant els altres nivells de la democràcia a nivell local, 

regional i nacional- amb el Consell de la UE com una Cambra alta, i el 

Parlament Europeu com una Cambra de Representants. En la nostra visió, 

l'única institució escollida directament, el Parlament Europeu, hauria de 

ser també la més poderosa: el dret a la iniciativa i a la codecisió en tots 

els temes s'ha de donar al Parlament. 

 



La lluita per la democràcia europea significa també la democratització de 

les institucions europees, inclòs el Banc Central Europeu, els objectius i 

les polítiques del qual han de ser controlats pel Parlament Europeu. El 

seu paper ha de ser també posar fi a les especulacions dels mercats 

financers sobre el deute sobirà. Hem de canviar els estatuts del BCE en 

favor del creixement i l'ocupació, com és el cas del Banc Central del Japó 

i la Reserva Federal nord-americana. També és necessari un control 

democràtic del Banc Central Europeu per part del Parlament Europeu. 

 

Tot i la crisi, Europa segueix sent molt rica en un context global. Creiem 

que Europa ha de mostrar una solidaritat real amb els països que ho 

necessiten, quan ho necessiten, no només quan significa un avantatge 

per a Europa. És obvi per a nosaltres que l'austeritat no resoldrà la crisi. 

No obstant això, hem de ser curosos amb els nostres recursos naturals, 

ja que són limitats. Per exemple, ingents quantitats de menjar s'està 

perdent en la cadena de subministrament de la indústria alimentària. Això 

passa en un moment en que cada vegada més persones estan tenint 

problemes per pagar les seves despeses bàsiques. 

 

Una Europa democràtica i federal significa una Unió Europea capaç de 

finançar les seves polítiques. La Unió Europea necessita un major 

pressupost a través dels seus propis recursos financers. Un impost sobre 

les transaccions financeres, un impost europeu sobre els beneficis o un 

impost verd són tots ells opcions concretes que nosaltres com a 

socialistes i socialdemòcrates volem promoure. També som conscients 

que els alts estàndards socials són part d'una democràcia que funcioni. 

Les conseqüències de l'austeritat sobre els serveis públics i els mitjans 

de comunicació públics són inacceptables. L’extrema dreta és la única 

que guanya amb l’austeritat. Nosaltres, en canvi, estem a favor d'una 



constitució social a Europa per garantir els drets de tots. 

L'harmonització social i fiscal es troba en el centre de la nostra agenda 

política. Juntament amb els sindicats i els moviments socials 

continuarem la nostra lluita per una vida millor i la millora de les normes 

socials i mediambientals. 

 

Volem aconseguir aquests objectius a través d'un fort activisme 

europeu comú. 

 

Les eleccions europees de 2014 ens donaran l'oportunitat de lluitar pels 

nostres valors i l'Europa que defensem. La nostra presència en els 

mitjans ha de tenir una identitat visual comú per tal de portar una 

campanya de sensibilització i tractar de mobilitzar els joves per a les 

eleccions europees. D'altra banda, organitzar diades d'acció i activitats 

comunes, així com una gran manifestació europea conjunta seran 

instruments per desenvolupar aquesta campanya comuna. La inclusió de 

totes les nostres organitzacions membres a l’hora de fixar les nostres 

prioritats és important per a nosaltres. Així, el nostre manifest comú 

serà el resultat d'un procés inclusiu i democràtic. D'altra banda, volem 

subratllar aquí la importància dels partits polítics europeus. Ells són part 

de la democràcia europea que volem construir i haurien d'esdevenir 

organitzacions més integrades i desenvolupar campanyes veritablement 

europees, malgrat les diferències locals, regionals i nacionals que hi pugui 

haver. 

 

En definitiva, creiem que en democràcia, sempre existeix una alternativa. 

Avui, enfront de l'Europa conservadora i liberal, socialistes i 

socialdemòcrates representem una ambiciosa alternativa política. 

 



*** 

 

Com a socialistes i socialdemòcrates, creiem fermament que el 

desenvolupament de la igualtat en el conjunt de la societat ha de 

romandre en el centre de totes les nostres polítiques i objectius. Lluitem 

pel respecte de totes les persones i no només la tolerància de la 

diferència. 

 

La igualtat a Europa és per a nosaltres una major integració i 

harmonització de les nostres normes socials, mediambientals i fiscals. 

Nosaltres, com a joves socialistes europeus, defensem un salari mínim 

europeu i una harmonització fiscal a l’alça. Un impost sobre les 

transaccions financeres i llindars mínims en l’impost de societats i en el 

de la renda facilitarien un pas endavant cap a una major integració social. 

D'altra banda, el capital ha de ser gravat amb la mateixa 

pressió fiscal que el treball. Com a socialistes i 

socialdemòcrates creiem en el principi de la tributació 

progressiva. Per a nosaltres una fiscalitat justa és una forma de 

redistribució de la riquesa i de donar a tots la possibilitat de viure una 

vida digna. Cal garantir la igualtat entre els territoris a través d'un fons 

de cohesió europea millorat. Volem harmonitzar les condicions de vida, 

respectant els recursos naturals. La solidaritat i la integració són valors 

fonamentals de la família socialista. 

 

Com a socialistes i socialdemòcrates, també creiem que tots els éssers 

humans són iguals. La discriminació contra certs grups ètnics o grups 

específics a causa del seu país d'origen és inacceptable. La mobilitat 

geogràfica així com la social es troben entre els nostres drets bàsics. Els 

drets humans i l'accés als béns comuns han de ser sempre respectats 



com a drets fonamentals. L'accés a l'aigua, a l'energia i l'habitatge, així 

com a l'educació, la cultura i la integració econòmica i social per a tots 

és un deure de la societat. Per totes aquestes raons, ens oposem 

fermament a qualsevol tipus de liberalització o privatització de les 

empreses públiques, especialment en relació amb l'aigua i el 

subministrament d'energia. La recent Iniciativa europea de milers de 

ciutadans per impedir qualsevol directiva europea en favor de la 

privatització de l'aigua va posar de manifest que la voluntat de la gent 

pot prevaldre quan estem units. Aquest exemple mostra que la igualtat 

continua sent una lluita que estem disposats a encapçalar. 

 

Com creiem en els drets de tots els éssers humans a una vida digna, 

estem a favor de la igualtat de drets de les persones LGBTI  (lesbianes, 

gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals), així com la igualtat de gènere. 

És una part innegociable dels nostres valors i ha de ser aplicada en nom 

dels valors democràtics. La nostra prioritat és posar fi a qualsevol tipus 

de discriminació. Socialistes i socialdemòcrates hem de fer avançar en la 

societat el debat sobre la igualtat de drets. Volem la igualtat de salaris, 

les mateixes condicions de treball i perspectives de carrera professional 

per a totes les persones, independentment del seu origen, la seva 

orientació sexual, identitat, discapacitat o gènere. La bretxa salarial de 

gènere s'ha de reduir amb tots els instruments possibles. Pel que fa la 

igualtat de gènere, cal tenir en compte que cada dia hi ha dones que són 

assassinades a causa de la violència dels homes. Aquesta batalla és una 

de les nostres prioritats: cal donar suport a la societat civil i les 

associacions de defensa d’aquests valors comuns. Les quotes per a les 

dones en les empreses i en la política són una solució intermèdia per 

assolir un canvi a llarg termini de les mentalitats. Els Estats han de forçar 

el repartiment equitatiu del permís de paternitat/maternitat. Les dones 



ja no han de ser objecte de discriminació a causa de la seva capacitat 

per tenir fills. 

 

Reconeixem la gran discriminació que enfronten les persones amb 

discapacitat en la societat com a conjunt i nosaltres, com a socialistes i 

socialdemòcrates, expressem la nostra profunda preocupació sobre això i 

ens comprometem a fer d’aquests problemes una prioritat en les nostres 

campanyes, la nostra tasca i totes les nostres activitats. Nosaltres, com 

a socialistes, creiem en la importància de la inclusió i la participació de les 

persones amb discapacitat en totes les nostres activitats, organitzacions 

i en tota la nostra família política. L’accessibilitat de les infraestructures 

ha de ser garantida en tot moment. Estem compromesos a millorar 

aquesta situació. 

 

Per aconseguir una major igualtat, l'educació continua sent el principal 

instrument per canviar les mentalitats, trencar el determinisme social i 

compartir valors comuns per construir una societat oberta i justa. Totes 

les persones haurien de tenir el dret i la possibilitat de tenir un títol 

universitari. L'educació serà gratuïta i pública. Aquests valors d'igualtat 

ja s'han d'implementar en el jardí d'infants. La igualtat d'accés als serveis 

d’atenció a la infància és una necessitat per a nosaltres. Les escoles no 

són només un lloc per aprendre una professió o desenvolupar les pròpies 

habilitats. És el lloc per construir veritables ciutadans, conscients dels 

reptes de la democràcia i d'una societat multicultural. D'altra banda no 

reconeixem cap jerarquia en els estudis; i els nens amb diferents 

provinences han d'estar en les mateixes classes tant com sigui possible 

per promoure la cohesió social. Una educació d’alta qualitat per a tots és 

un objectiu per a nosaltres: no s’han d’acceptar escoles o universitats 

"de segona". Les taxes de matrícula no pertanyen a la nostra visió d'un 



sistema educatiu obert i just. És més, el finançament del sistema 

educatiu ha de ser la prioritat de tots els pressupostos nacionals. Cal 

utilitzar mitjans financers específics per a les escoles, on les necessitats 

són majors, especialment en les zones més pobres. 

 

En la nostra anàlisi de la societat, també creiem que la lluita de classes 

es manté. Segueix sent un fet que encara hi ha conflictes socials, ho 

veiem en el fet que els més rics es fan encara més rics i els més pobres 

encara han de lluitar en la vida quotidiana per assolir una vida digna. Els 

drets socials s'han anat guanyant des de que les generacions anteriors 

van començar aquesta lluita, però hem d'anar més enllà, rebutjant 

qualsevol desigualtat. El fals debat sobre la "classe mitjana" ha fet més 

complexa la comprensió de la nostra societat en no existir una definició 

de la mateixa. Ha afeblit sobretot els nostres propis partits, afeblint així 

el nostre propi missatge polític. 

 

*** 

 

La història del nostre continent és una història de trobades entre 

cultures, d’un diàleg entre les diferències. És una llarga història de 

migració i d’intercanvis. Les guerres i els conflictes han marcat aquesta 

història comuna, però la nostra voluntat de superar-los a través de la 

unitat, respectant la nostra diversitat, ha estat la nostra força. En lloc 

d'una "Europa forta", defensem una Unió Europea oberta que defensa 

dels seus valors i el seu singular model social. 

 

Amb massa freqüència, la migració està sent descrita com a problema; 

nosaltres, com a socialistes i socialdemòcrates, creiem, en sentit contrari, 

que pot ser una oportunitat. La integració i la participació s'han d'aplicar 



sistemàticament i són la nostra resposta comuna. De la mateixa manera, 

no temem a l'ampliació de la UE, com ho fan els conservadors. No veiem 

l'ampliació com una forma de debilitar la construcció social i política de la 

Unió Europea, a diferència de la perspectiva liberal. Integració i ampliació, 

les dues vessants juntes defineixen la nostra visió d'Europa. 

 

Una Europa oberta no és una Unió Europa imposant acords de lliure 

comerç en contra de la voluntat dels països del Sud. Nosaltres pensem 

que el dret a una vida digna i un desenvolupament sostenible és un 

objectiu per a tots, no només pels europeus. El nostre comerç i la 

política exterior i de seguretat comuna, així com la nostra política 

d'immigració han de reflectir aquests valors. 

 

En les últimes setmanes, s’ha anunciat la creació d’un tractat 

transatlàntic entre els EUA i la UE, acord que qüestiona la construcció 

europea que volem. El contingut de les negociacions se centrarà en les 

"barreres no aranzelàries", és a dir en les normes econòmiques, socials i 

ambientals que es troben en el cor de la construcció europea. 

 

Com socialistes i socialdemòcrates, no volem negociar la integració 

europea en el seu conjunt. Creiem fermament que la convergència dels 

nostres estats del benestar, sobre la base d'una major integració política, 

ha de continuar sent el nostre objectiu. L'harmonització fiscal i social es 

convertiria pràcticament en impossible a través d'aquest tractat. 

Suprimiria  normes i baixaria els nostres estàndards de qualitat europeus, 

que són la raó per la qual els nostres productes europeus són atractius, 

alhora que perdríem la nostra capacitat d'exportació en lloc de millorar-la. 

 



Estem a favor de la democràcia i la transparència. Per tant, el fet que les 

nostres dades siguin vigilades pels serveis executius nord-americans, a 

petició d’empreses multinacionals, qüestiona clarament el control 

democràtic de les nostres dades i la nostra identitat a Internet. 

 

Els grups de pressió del gas d'esquist i dels organismes modificats 

genèticament ja exerceixen pressió sobre la sobirania política dels Estats 

europeus per tal de mantenir l'explotació dels recursos naturals, sense 

importar-los-hi les conseqüències dramàtiques sobre el medi ambient i 

les condicions de treball. Nosaltres, al contrari, volem preservar les 

nostres decisions democràtiques i prosseguir amb determinació la nostra 

lluita contra el canvi climàtic a través d'una ambiciosa transició 

energètica. En un moment de recessió, on la pèrdua de llocs de treball és 

continua, i mentre segueix creixent la diferència entre les rendes del 

treball i el capital, més que mai hem de mantenir el nostre model social. 

El procés d'integració europea no s’ha d’afeblir o d’alentir de cap manera. 

Per totes aquestes raons, els europeus han de posar fi a les negociacions 

amb els EUA sobre aquest acord de lliure comerç. 

 

No creiem que la liberalització dels mercats creï llocs de treball, mentre 

que sí ho faria la defensa i l'ampliació de les nostres normes socials i 

ambientals, també en els nostres acords comercials. No creiem que 

l'harmonització fiscal s'hagi d'assolir pel dúmping, sinó a través de 

l'aplicació de normes comunes. No creiem que el planeta i els 

ecosistemes seran protegits per les empreses multinacionals, el 

"capitalisme verd" i una façana verda, ho seran a través de normes 

vinculants i inversions massives en energies renovables. Oposem 

l'economia socialista i la solidaritat al dogma del lliure mercat. En la 



nostra opinió, l'únic òrgan representatiu elegit a la UE ha de tenir alguna 

cosa a dir sobre aquesta qüestió. 

 

*** 

 

Europa s'enfronta actualment a una profunda recessió econòmica. 

L'austeritat ha estat el principal instrument polític per superar la crisi. 

Està clar que les retallades imposades en totes les esferes de la societat 

no produiran les solucions promeses. La inversió en el present i el futur 

de la generació jove ha de ser la prioritat a Europa. Cal crear novament 

llocs de treball, cohesió social i solidaritat en la societat. 

 

Ja és hora de prendre en consideració l’atur juvenil, no només com una 

qüestió simbòlica, que se suposa que cal discutir, sinó com una veritable 

prioritat per als polítics europeus. Els joves socialistes europeus hem 

estat advocant per l'aplicació de la Garantia Juvenil des del 2009. El 

2013 ens alegrem que l'agenda de la UE hagi proclamat la Garantia 

Juvenil com una mesura que ha de ser introduïda entre els estats 

membres de la UE. Els joves socialistes europeus demanem, una vegada 

més, l'atenció dels líders de la UE i dels caps de govern dels Estats 

membres en el procés d'aplicació de la Garantia Juvenil. Per posar en 

marxa una mesura sostenible i eficaç els polítics de la UE han de tenir en 

compte els diferents desafiaments que enfrontem els joves en el mercat 

laboral en cada Estat membre. Hem de desenvolupar polítiques que 

millorin l'ocupabilitat dels joves i al mateix temps assegurin el progrés de 

les diferents regions. Necessitem una estratègia d'ocupació que ha 

d'aconseguir al mateix temps la igualtat de creixement de les diferents 

regions. Això ajudarà a que la UE tingui programes de mobilitat d'èxit en 

lloc de nous fluxos de migració i de fuga de cervells. Hem de crear iguals 



oportunitats per als joves a Europa. L'aplicació de mesures com un 

salari mínim europeu pot millorar la cohesió social entre els Estats 

membres. També pensem que allargar l'edat de jubilació no resoldrà la 

crisi i farà que sigui encara més difícil trobar una feina per als joves. 

 

Els joves socialistes europeus demanem als polítics de la UE que 

estableixin com una màxima prioritat la creació del nou pla d’ocupació 

europeu, basat en grans inversions en l'economia verda. Necessitem 

més llocs de treball en l'àmbit de la futura transició energètica que 

Europa ha de fer. Subministrament d’energia i indústries verdes crearan 

milers de llocs de treball. En aquests moments, desenvolupar energies 

renovables a Europa per reduir la dependència de l'energia nuclear, 

petroli i gas és el nostre deure. Europa ha d'invertir en la transició 

energètica. 

 

Els joves a Europa són els primers afectats per l’atur. Volem llocs de 

treball per a tots. Els Estats que tenen les taxes d'atur més baixes tenen 

la mitjana setmanal de temps de treball més baixa (incloent jornada 

sencera i ocupació a temps parcial). El Campament d'Estiu dels joves 

socialistes europeus 2013 demana una reducció de les hores de treball 

per setmana, mantenint els mateixos salaris. Volem reduir el temps de 

treball en tota la societat, per tenir millors condicions de treball per a 

tots els treballadors europeus. Europa ha de lluitar per una taxa màxima 

d'ocupació, però això no ha de ser a costa de les condicions de vida. 

Rebutgem enèrgicament el concepte de treballadors pobres, creat per 

mesures com ara els mini-jobs alemanys. En un futur pròxim la 

introducció del salari mínim europeu seria un pas necessari per 

salvaguardar les condicions de vida de tots els ciutadans europeus. 

 



El Campament d'Estiu dels joves socialistes europeus 2013 crida a 

trobar una solució als problemes causats pel dúmping social. Els 

empresaris sempre han de complir la legislació social local del país en el 

que treballen (no la del país on l'empresa té la seu central). Els 

treballadors també han de rebre igual salari (incloent-hi les càrregues 

socials) que els treballadors locals per garantir una competència més 

justa entre països. 

 

Les eleccions europees de 2014 ens donaran l'oportunitat de lluitar pels 

nostres valors i polítiques. Aquest és un moment important pels joves 

socialistes europeus i les seves organitzacions membres per expressar el 

seu compromís amb la lluita per la socialdemocràcia a nivell europeu. 

Aquesta és una oportunitat per a tots nosaltres per donar una resposta 

a la manca de participació dels joves en les eleccions europees. Farem 

campanya per obtenir més eurodiputats joves i, el que és més important, 

per a una alternativa.  

 

 


