ASSEMBLEA DE JOVES
PATRAIX
Ara fa escassos mesos, un grup de joves de Patraix vam prendre la
decissiò de donar un pas endavant.
La situació precària del jovent dins del sistema capitalista (agreujada en el
cas de les dones, doblement explotades) és imperant. Estem alienades i
dividides, així es com ens volen, sumisses i gràcils, drogats e ignorants. Fútbol,
telebasura i discoteca i ja en tenim prou!
Ens sentim cridats a organitzar-nos, empoderar-nos com a joves. No
partim d´una necessitat concreta al barri, parti de l´obligaciò que, com a classe
obrera i subjecte revolucionari, tenim. Davant el fracàs del sistema electoralista
burgués i la traicionera socialdemocràcia, considerem que la organització,
l´autogestió i la solidaritat deuen ser les puntes de llança de les nostres lluites
diàries.
Ens organitzem assambleàriament, desde la base, de manera horitzontal.
Som anticapitalistes; lluitem contra el sistema criminal que ens explota i relega
a la situació més extrema per sobreviure; antifeixistes i antiracistes, perque
creiem que les diferències només existeixen entre classes i no entre races o
nacionalitats; feministes i antipatriarcals, perque mai no serem lliures si no
eliminem el sistema patriarcal que oprimeix les dones i les relega a un segon
plànol on han de comportar-se i adaptar-se a cànons determinats per tal de ser
acceptades.
Volem apropar-nos al jovent a través d´un oci diferent, alternatiu, on
capiem totes. Un espai que aposte per valors com la solidaritat, el respecte
mutuu o la no-discriminaciò per cap raò, contribuint, a nivell de barri, al canvi
social que es necessita. Volem estimular el pensament crític del jovent i
conscienciar de la realitat vigent oferint un espai d´aprenentatge i formació.
ALS NOSTRES BARRIS, ORGANITZACIÓ I LLUITA!
Les festes de Patraix siempre s' han caracterizat per un ambient popular i
de carrer. Les joves del barri creiem necessàri participar d' aquestes d'una
manera activa, no només gaudint de les activitats oferides, sino també
organitzant-les y dotant-les d´un contingut polític i social que considerem
imprescindible. Perque no hi ha festa sense lluita.

Són les primeres festes en les que participem com a col.lectiu, cosa que
ens ompli d´il.lussiò i energía. Organitzem, enguany, íntegrament el I
Campionat de truc Solidari. Considerem que hui en día, en la situació políticosocial que vivim, quan la crisi i el neoliberalisme ataca a las capes socials
treballadores, es necessàri fer de la solidaritat la nostra bandera. Es per això
que decidim que la inscripció siga 1kg de aliments no peribles, que serán
entregats a la RSP (Red de Solidaritat Popular).
Es el nostre deure ajudar als més perjudicats pels atacs del sistema socioeconòmic actual i crear conciència de classe entre els i les traballadores i joves.
A més, considerem que la millor recompensa és i deu ser el gust de compartir y
disfrutar d´un joc tan nostre i popular com es el truc en companyia de amics,
amigues, veïnes i veïns a banda de complir una finalitat social. Així doncs, el
premi per als guanyadors del campionat serà: una cesta amb productes locals
dels comerços del barri artesans, fruit de l´esforç i el treball.
Per altra banda, la organització de la Nit Jove també recau sobre
nosaltres. Organitzem un concert on participaran grups de música jóvens,
alguns del barri, recolçant aixina a les noves bandes de música compromessa,
amb varietat d´estils, oferint una nit de festa completa on, a més de la diversió,
s´impulsen valors com la tolerància, el respecte, la cultura i l´organització
autònoma juvenil a més de crear un discurs que remoga les consciències i
facilite el desenvolupament de l´opiniò crítica.
Volem agraïr a l´Asociaciò de veïns de Patraix la seva col.laboraciò i al
Centre Social Autogestionat Pangea per el recolçament i les facilitats que ens
han donat en tot moment, aixina com per obrir-nos les seues portes i ajudarnos a créixer i crear.
Animem a tota la joventut, tant de Patraix com de la resta de barris a
organitzar-se en la lluita anticapitalista, antifeixista i feminista per tal de crear
espais on ens desenvolupem en llibertat i avancem cap a la construcció d´un
barri, una societat i en definitiva d´un món més just on totes sigam iguals.
Podeu contactar en nosaltres a través de Facebook, Twitter i Mail
(jovesdepatraix@riseup.net) o acudint al CSA Pangea.
Salut i que passeu bones festes!
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