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Els darrers mesos, diverses investigacions periodístiques han revelat ingerències de l’Estat espanyol envers
diverses entitats juvenils independentistes a Catalunya. El 7 de juny, es va conèixer que l’Estat havia infiltrat
durant dos anys un agent de la Policia Nacional espanyola al SEPC. Així mateix, el 27 de juny, es coneixia un intent
de captació d’un jove simpatitzant del Jovent Republicà per part d’un agent del Departament de Seguretat
Nacional. L’agent va oferir favors al jove en relació a un cas judicial repressiu que l’afectava, demanant, a canvi,
informació interna del Jovent Republicà.

12
13
14
15

L’intent de vinculació de l’independentisme, que sempre ha utilitzat mitjans no-violents, amb el terrorisme, és
part d’una estratègia que busca legitimar la repressió política contra l’independentisme. Aquestes pràctiques
antidemocràtiques suposen una vulneració molt greu del dret d’associació i del dret de participació política dels
joves, que pateixen la persecució de l’Estat pel fet de defensar unes determinades posicions polítiques.
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Per denunciar aquests fets, Òmnium Cultural i les organitzacions juvenils afectades van presentar una demanda
a l’Audiència Nacional. Davant de la demanda, el Ministeri d’Interior de l’Estat va respondre amb un escrit
admetent aquestes ingerències, qualificant-les de “legítimes, idònies i oportunes.” En l’escrit, el Ministeri es
justificava vinculant el moviment independentista amb el terrorisme, presentant a les organitzacions juvenils
com a violentes.
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Per tot això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya:

•
•
•

Condemna les ingerències de l’Estat Espanyol a entitats juvenils i mostra la seva solidaritat amb totes les
persones que han estat espiades, coaccionades o represaliades per les autoritats espanyoles.
Constata que aquestes pràctiques suposen una vulneració molt greu del dret d’associació i del dret de
participació política dels joves.
Rebutja l’intent de vinculació, per part del Ministeri d’Interior, del moviment juvenil independentista amb
el terrorisme i la violència.
Acorda treballar per a denunciar aquestes pràctiques de l’Estat espanyol a les instàncies internacionals a
les que el CNJC o les seves entitats membre tinguin presència.
Resolució presentada per les Joventuts d’Esquerra Republicana
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