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EL CJIB reneix en forma de federació, per
donar veu als joves, impulsat per les
pròpies entitats juvenils.
El jovent planten cara a les polítiques anti-joves de
l'actual Govern.
El Consell de la Joventut de les Illes Balears reneix i torna a l'activitat, després de
finalitzar l'Assemblea d'avui al Casal Ca'n Alcover, i quedant constituïda com a
Federació d'entitats juvenils. L'assemblea constituent de la federació del CJIB ha
comptat amb la presència, d’ entitats juvenils de totes les Illes.
Aquesta Federació neix amb l'objectiu de reemprendre la tasca que durant més de
27 anys va realitzar el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB,) com a
entitat de dret públic, abans de ser fulminada pel Govern de José Ramon Bauzá
dia 31 d'agost de l'any passat. D'aquesta manera les entitats membres del CJIB
planten cara un cop més per alçar la veu en favor dels joves de les Illes davant un
Govern que durant aquesta legislatura ha aplicat dures retallades, i on el sector
juvenil, ha patit per partida triple les retallades, en sanitat, educació i en matèria
de polítiques juvenils.
El CJIB treballarà durant aquests mesos per poder tornar a posar en marxa
algunes de les iniciatives que es duien a terme abans del seu tancament. A més
de continuar sent portaveu del jovent, en defensa dels drets d'un sector greument
perjudicat per la crisi.
Cal recordar que el CJIB des de l'any 1984 quan inicià el seu camí, fins a l'any
passat era l'organ que treballava per donar veu al jovent, sent el representant i
portaveu davant els diferents nivells de l'administració i fer-se valedor per incidir en
les polítiques de joventut.
Les entitats que formaven part del Consell de Joventut es retroben per seguir amb
la tasca que s’estava duent a terme. Defensant que la participació és una eina de
transformació social bàsica i un dret fonamental.
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