Rebel·lies que són causa de l’edat? Inquietuds que se’ns passaran amb el
temps? Prou grandetes com per pensar i fer segons què? El jovent som el futur
del país, però mentrestant se’ns arrossega pel present. Se’ns deslegitima i es
silencien les desigualtats entre joves i adults. Poder dels adults, doncs?
Aquest manifest pretén contribuir a la reflexió col·lectiva entre joves, i envers
la situació del jovent dins la societat. Idees, arguments i vivències que es
converteixin en presa de consciència, en munició per a fer preguntes
irreverents als poderosos i per replantejar i organitzar una resposta per al
nostre dia a dia. El què realment temen el capitalisme i el patriarcat és que,
quan siguem adultes, seguim sent rebels amb causa.
El llibre “La publicació d’aquest manifest, després de força temps de reflexió i
elaboració, és fruit de l’experiència viscuda en l’activisme coordinat amb la
CAJEI (Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Independentista),
la voluntat de desenvolupar la concepció del «poder adult» i la d’aprofundir en
les conseqüències quotidianes de les desigualtats que pateix el jovent.

“No és cap proclama incendiària dir que l’actual generació de joves som, als
Països Catalans, un dels col·lectius més atacats, més violentats i més
perseguits de l’actual fase de contracció de l’acumulació de capital. Les
nostres expectatives de vida, les nostres possibilitats de projectar un futur amb
unes condicions dignes i de llibertat s’esvaeixen al mateix ritme que es
multiplica la taxa d’atur que patim i es destrueix o privatitza tota xarxa pública
de provisió de benestar coneguda.”
Però no tenir futur és sinònim de no tenir res a perdre. I tot per guanyar. Per
això també som protagonistes i seremsubjectes imprescindibles dels avenços
revolucionaris que ens depara el camí de combat sense treva, que hem iniciatla
classe treballadora d’aquest país per la llibertat col·lectiva i l’enderrocament
del jou capitalista.

