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Enquadramento
A participação dos jovens na política como infelizmente todos nós sabemos,
está muito aquém do que desejamos.
Por vários fatores os jovens não se sentem representados e defendidos pelos
políticos, o que origina uma descrença nas consequentes atividades políticas.
Acresce também um desconhecimento dos jovens sobre o que é a política,
explicado em grande parte pela ausência de uma disciplina no nosso ensino.
Este afastamento dos jovens da política deve ser uma preocupação nacional e
devem-se executar medidas o quanto antes para inverter esta tendência.

Proposta
Entendemos que para termos uma juventude interessada e participativa tem
que existir uma aposta clara na formação, tanto o entendemos que a
concelhia da JSD de Santarém apresentou no congresso que ocorreu em
Braga uma proposta intitulada “não se nasce cidadão é se formado para o
ser”. Proposta que pelo que sabemos não avançou disso mesmo. Fazendo
uma autocrítica da proposta pensamos que poderia ser de difícil
implementação tal projeto ambicioso em curto espaço de tempo, mas como
urge fazer algo propomos:
Criar um programa de formação ao nível das escolas Básicas, Secundárias
Profissionais, Universidades e Politécnicos com o objetivo de explicar como
funciona os diferentes níveis de poder político dando uma informação
concreta de como eu jovem posso participar ativamente nos órgãos de
decisão política com um foco principal ao nível das autarquias locais, como
os jovens podem fazer algo concreto pela comunidade e conhecer as suas
necessidades e as decisões que estão a ser tomadas.

JSD CONCELHIA DE SANTARÉM -

XXV CONGRESSO NACIONAL DA JSD

JSD Concelhia de Santarém
Conclusão
Ao aplicar esta proposta estamos a informar a juventude e a criar o interesse
destes em participar ativamente, levá-los a tomar a iniciativa de se fazerem
ouvir nas suas comunidades a formar as pessoas que um dia mais tarde
poderão vir a ser os decisores políticos não dinásticos.
Paralelamente propomos que se retire da gaveta a moção aprovada por
unanimidade pelo congresso da JSD “ Não se nasce Cidadão é se formado
para o ser”.
No dia que tivermos uma juventude informada das “regras do Jogo Político”
e caso esta não se mostre interessada em participar, teremos de pensar o
sistema político a fundo e em certa medida ouvir sem nos ofender que somos
desinteressados, até lá temos de formar e mostrar que a mudança é possível,
basta dar-lhe início.
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