
Les dones també s'oposen a la
Constitució Europea. 

Crida a les dones i als homes
d'Europa. 

Sense garantia de respecte als drets
fonamentals, no hi ha futur per a

Europa.
El projecte de constitució manté fer-
mament l'orientació patriarcal i neoli-
beral de la construcció europea ; ratifi-
ca la subordinació de les dones que
patiran encara més de la pobresa, de
l'atur, del temps parcial impost, de la
precarietat, de pensions de jubilació
*baixes o inexistents, del reforçament
de totes la desigualtats laborals . 
Les dones exigim el dret al treball, a
ocupacions segures i salaris justs . 
El projecte de constitució preconitza la
competència sense fre i certifica el des-
mantellament dels serveis públics
apuntant prioritàriament la protecció
social ; certifica el transferiment de les
responsabilitats estatals i de les entitats
polítiques locals a l'espai domèstic.
Necessitem una Europa que desenvo-
lupi la totalitat dels serveis públics,

especialment els serveis d'atenció a les
persones, assumits majoritàriament per
les dones. 
Les dones exigim que la protecció
social i sanitària sigui un sector priori-
tari i que es prenguin amidades per a
permetre la conciliació entre vida fami-
liar i vida laboral. 
El projecte de constitució *preveu un
plànol de defensa comú amb l'OTAN
amb el *conseiguiente risc que Europa
intervingui o doni suport les guerres en
el món sencer. Imposa que els estats
membres augmentin la seva contribu-
ció en les despeses militars. Necessitem
una Europa desmillitaritzada, compro-
mesa en el rearmament social. 
Les dones exigim una política europea
de prevenció paritària que rebutgi la
guerra com solució dels conflictes
internacionals. 
El projecte de constitució prepara una
Europa fortalesa, amb traves a la circu-
lació de les persones, que penalitzen,
exclouen i rebutgen a les persones
migrants en la clandestinitat. 
Les dones exigim una Europa que

garanteixi la lliure circulació de les per-
sones, reconegui la ciutadania plena i
sencera per a totes les persones que vis-
quin en el territori de la UE i ampliï el
dret d'asil polític a les dones víctimes
de violències sexistes. 
El projecte de constitució preconitza el
dret al matrimoni i a fundar una famí-
lia però silencia - fora de les violències
domèstiques- les violències comeses en
contra de les dones. AL negar-se a har-
monitzar els drets als anticonceptius,
avortament, divorci conforme amb les
lleis més avançades, porta potencial-
ment regressió social. 

Les dones exigim la lliure disposició del
propi cos i la lliure elecció de la seva
orientació sexual. Volen que els estats
reconeguin la violència dels homes
contra les dones com un problema de
societat i assumeixin el cost social de la
mateixa. 
El projecte de constitució preconitza el
reconeixement de l'herència religiosa
europea privilegiant el diàleg amb les
esglésies. Contribueix a excloure el
principi de *laicidad del marc jurídic
europeu. 
Les dones vam exigir que la laicitat esti-
gui inscrita com principi bàsic de la

constitució. 
La integració, en última instància, de la
igualtat entre dones i homes en el capí-
tol dels valors del projecte de constitu-
ció no dóna cap garantia de cara a l'e-
xercici de dita dreta , ja que es requereix
la unanimitat per a aprovar les mesures
necessàries " per a combatre totes les
discriminacions basades en el sexe, la
raça o la pertinença ètnica, la religió o
la *orientacin sexual ". 
Enfront de la globalització liberal, les
reivindicacions de les dones estan en el
centre de les lluites. 
Perquè volem una Europa democràtica
i solidària, vam rebutjar l'evolució
actual. Un SI afavoriria l'expansió dels
populismes, dels integrismes i de l'ex-
trema dreta xenòfoba, tots ells fona-
mentalment sexistes. 
D'aquí a fins del 2005 el projecte de
constitució aprovat pels caps d'Estat al
juny de 2004 es ratificarà o no en la
totalitat dels 25 països de la Unió. 
Mobilitzem-nos per a crear un poderós
moviment feminista europeu de rebot
d'aquesta constitució i actuem per a
construir altra Europa, una Europa
antipatriarcal, una Europa dels drets
econòmics i socials, una Europa laica,
pacífica i antiraciste, una Europa de la
igualtat entre homes i dones. 
Iniciativa Feminista Europea pel no a
la Constitució. FSE 2004 . Assemblea
europea dels drets de les dones.
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// pels drets dels immigrants: no a la
constitució europea

El capitalisme de l'anomenada globa-
lització ha arruïnat la major part de les
economies dels països empobrits, ha
provocat fam, el retorn de greus
malalties abans erradicades o de noves
que provoquen gran mortaldat, i
quan la gent intenta fugir d'aquesta
realitat per sobreviure i obtenir només
un lloc de treball, es troben controls
de fronteres per barrar-los el pas que
els obliguen a arriscar la vida i sovint a
deixar-la pel camí.  L'Estret de
Gibraltar s'ha convertit en la zona
amb la taxa de mort més alta
d'Europa amb milers de morts cada
any. 
Per qui aconsegueix arribar, l'Europa
de la UE, la mateixa de les multina-
cionals que exploten sense escrúpols
els recursos dels seus països d'origen,
els reserva un ventall de lleis que els
empenyen a situacions d'extrema
explotació laboral o  simplement a la
marginació. Aquesta situació deixa
indefensa a les dones immigrades
davant les xarxes de prostitució. Avui
més d'un milió de treballadors/es
immigrants estan en aquesta situació
esperant uns papers que els permetin
deixar de ser clandestins. 

La Llei d'Estrangeria que el PP apro-
và amb l'oposició de tots els partits
que avui estan al govern o li donen
suport,  s'aplica amb un nou regla-
ment que deixarà de ben segur més de
la meitat dels actuals immigrants
sense papers a la il·legalitat. Les orga-
nitzacions d'immigrants denuncien
les dificultats d'empadronament com
a única forma per demostrar la seva
estada, les dificultats de tramitació
que tenen per obtenir els papers a l'es-
tat d'origen en els terminis que els
demana el nou reglament o la poca

disposició dels empresaris de l'econo-
mia submergida a regularitzar els seus
treballadors/es amb contractes. 
Per tot això avui cal demanar: 

-la regularització per tots i totes les
immigrants que estan entre nosaltres. 

·-la derogació de la Llei d'Estrangeria, 

·-i dir no a l'Europa de les multina-
cionals i imperialista, no a l'Europa
repressiva i insolidària, no a l'Europa
fortalesa que volen construir.

La Constitució Europea consolida unes polítiques que comportaran: 

1) convertir 20 milions d'immigrants (els que es calcula que hi ha a la
UE) en ciutadans de segona, ja que amb la Constitució passaran a ser
“residents de llarga durada”, és a dir, sense dret a votar i discriminats
laboralment
2) un impuls a l'Europa imperialista i militarista, que assumeix les
"intervencions preventives" de la doctrina Bush.
3) unes polítiques neoliberals i imperialistes que exporten pobresa a la
resta del món
4) un reforçament dels controls de fronteres de tota la UE la qual cosa
augmentarà el risc dels qui emigren.
5) un límit al dret d'asil.
6) unes lleis -com la d'Estrangeria- que criminalitzen els immigrants
sense papers i els empenyen a la sobreexplotació i la marginació.

// iniciativa feminista europea
pel no a la constitució

Els immigrants s’han mobilitzat pels seus drets en els darrers anys


