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La publicació que tens a les mans no ha estat
pagada per cap gran grup mediàtico-empresa-
rial. La publicació que tens a les mans no
compta amb el suport dels instruments de cap
Estat. La publicació que tens entre les mans no
rebrà publicitat de cap gran corporació trans-
nacional. 

La publicació que tens entre les mans, i tot el
què hi podràs llegir, ha estat elaborat per mol-
tes de les persones que pensem que aquest nou
tractat que ens volen imposar és un nou pas
enrera per al respecte dels nostres drets socials,
polítics i nacionals. I molts dels que pensem

això, ens hem organitzat al voltant de la
Campanya dels Països Catalans contra la
Constitució Europea que agrupa a més d'un
centenar de col·lectius, partits i organitzacions
d'arreu que ens hem posat d'acord per treballar
perquè aquest nou engany d'aquells qui real-
ment tenen el poder (les grans empreses i els
estats) no pugui tirar endavant.

Dins d’aquestes pàgines trobareu les raons
fonamentals per les que pensem que s'ha de dir
NO a aquest tractat constiucional europeu.
Les raons per les que hem de dir no com a tre-
balladors i treballadores o les raons per oposar-

nos-hi com a catalanes i catalans. En resum, les
raons per les que hem de dir un NO, alt, clar i
rotund al projecte de constitució d'aquells que
estan construint Europa d'esquena, i a voltes
en contra, la immensa majoria de persones que
habitem aquest continent.

Per una Europa dels drets socials 
i del pobles:

el 20 de febrer VOTA NO 
a la Constitució Europea
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Campanya dels Països Catalans contra la Constitució Europea // Edició Gratuïta // Gener i febrer 2005

15.000 Exemplars

Més de 250 sindicalistes
signen contra la
Constitució
//Pàgina 6

Més de 40 plataformes
locals per dir NO a la

Constitució 
//Pàgina 2
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// LES 10 RAONS DEL NO

1. El procés d'elaboració ha estat
antidemocràtic La ciutadania no
hem pogut participar per decidir
quina Europa volem.
2. Consagra unes institucions anti-
democràtiques Els òrgans decisius
no seran escollits pel poble, mentre
el Parlament no té poder decisori.
3. El text és gairebé inamovible
Una modificació exigiria la unani-
mitat dels 25 estats membres.
Davant aquesta pràctica impossibi-
litat de reforma, resulta absurd
defensar un "sí crític".
4. No reconeix els drets nacionals
ni lingüístics dels pobles sense
Estat No contempla el dret a l'au-
todeterminació ni el dret a la uni-
tat territorial de les nacions sense
Estat com els Països Catalans. La
llengua catalana serà una llengua
de segona.
5. Estableix el capitalisme com a
únic sistema econòmic possible
Consagra el model econòmic neo-
liberal que beneficia el sector
financer i obliga a restringir les
polítiques socials.
6. És una agressió als drets socials i
dels treballadors No es preveu cap
criteri de convergència en matèria
de salaris, nivell d'ocupació o
estàndards mediambientals. Els
serveis públics es converteixen en
"serveis econòmics d'interès gene-
ral" i es prepara el terreny per pri-
vatitzar-los.
7. Perpetua el patriarcat i la discri-
minació per gènere La privatització
dels serveis bàsics precaritzarà la
vida de les dones, mentre la
Constitució no estableix cap meca-
nisme per a combatre la discrimi-
nació de gènere.
8. És una Constitució militarista
Continua la submissió europea a la
política militar dels EUA, ja que
els Estats membres resten a les
ordres de l'OTAN. Compromet els
estats membres a millorar progresi-
vament la seva capacitat militar.
9. Nega els drets polítics i socials
dels immigrants Es crea la catego-
ria de "resident de llarga durada no
comunitari", sense dret a vot i dis-
criminat laboralment, i s'aprofun-
deix el tractament policial de la
immigració.
10. No garanteix la defensa del
medi ambient El model de desen-
volupament econòmic "altament
competitiu" que recull implica un
elevat cost ecològic, per al qual no
s'estableixen mecanismes compen-
satoris.

Manifestació contra la cimera europea de caps d’Estat a Barcelona. Abril de 2002


