DECLARACIÓ DE PALMA
Nosaltres, representants de les associacions professionals de l'àmbit de les polítiques de
joventut, reunits en les V Jornades d'Informació Jove de les Illes Balears “cap a la
professionalització amb creativitat” del 21 al 23 de novembre de 2007, considerem:
1- Que tots/es els i les joves com a ciutadans i ciutadanes que són, tenen drets i representen
un valor fonamental pel desenvolupament present i futur de la societat.
2- Que la societat i el seu progrés necessita de la participació activa del jovent.
3- Que les administracions públiques i altres entitats han de promoure, planificar i
desenvolupar polítiques i actuacions per a i amb els joves facilitant els processos de
desenvolupament personal i social dels mateixos.
4- Que en el marc de les polítiques públiques, les polítiques de joventut són un àmbit
d'especialització de l'acció social i requereixen de personal específic.
5- Considerem professional de l'àmbit de les polítiques de joventut qui treballa en
investigació, disseny, direcció informació, assessorament, dinamització, aplicació o
avaluació d'algun programa, projecte o pla dirigit en exclusiva al jovent; amb independència
del seu nivell de qualificació professional o que estigui contractat o en prestació de serveis
en l'administració pública o altres entitats (associacions, fundacions, empreses...).
6- Que aquests professionals actuen amb criteris de creativitat, innovació, qualitat,
formació contínua, reciclatge i treball en xarxa per donar resposta al constant canvi de la
població jove.
Basant-nos en aquest context, els professionals promotors d'aquesta Declaració de Palma,
proposem:
1- Que els governs considerin les polítiques de joventut com a promotores del
desenvolupament social i les dotin dels recursos necessaris per a la consecució de llurs
objectius.
2- Que els professionals desenvolupin un rol protagonista en la coordinació, dinamització i
facilitació d'actuacions que assegurin un mínim de qualitat en les polítiques de joventut.
3- Que, al donar-se el moment propici, es reconegui i reguli professionalment, laboralment i
acadèmicament els perfils dels treballadors en l'àmbit de les polítiques de joventut.
4- Que les associacions professionals siguin considerades coma interlocutors objectius en
l'assessorament de les polítiques de joventut i en la regulació dels perfils citats.
Amb tot això, les organitzacions signants es comprometen a treballar conjuntament
compartint objectius, coneixements i accions per a la promoció i dignificació dels
professionals de l'àmbit de les polítiques de joventut i la millora d'aquestes.

Així mateix, convidem a aquelles associacions professionals, constituïdes o per constituir,
específiques de l'àmbit de les polítiques de joventut a sumar-se als principis d'aquesta
Declaració.
Palma, 23 de novembre de 2007
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