
La Constitució Europea és mentida.
NO és una Constitució. NO ha estat
fruit d'un procés constituent sinó que
és la legitimació política dels tractats
econòmics i de control social amb els
que fa dècades que s'està "construint"
Europa d'esquenes a les persones i als
pobles.

La "Constitució Europea" defensa una
forma de fer antidemocràtica, defensa
els estats imperialistes fills del S. XIX,
defensa els interessos de les multina-
cionals per sobre dels treballador(e)s,
aniquila el mal anomenat estat del
benestar i és clarament militarista. La
Constitució Europea és la dels Estats,
el Capital i la Guerra.

Des del novembre de 2003 les perso-
nes i col·lectius que treballem en la
Campanya dels Països Catalans contra
la Constitució Europea ens hem fet un
fart d'informar sobre com s'ha fet, què
diu -i què vol dir el que diu- aquest
text de difícil qualificació jurídica però
d'evidents intencionalitats polítiques.
Hem informat i seguirem fent-ho per-
què tenim prou arguments. 

Mentrestant, els famusillus i els grups
polítics, sindicals, etc. que defensen el

‘sí’ han estat calladets fins fa quatre
dies. Ara que s'acosta el 20 de febrer,
data del referèndum NO vinculant,
per arribar a ser, com diu Zapatero, los
primeros en Europa, "informen" a cop
d'eslògan perquè NO ho poden fer
d'altra manera.

I és que, després dels numerets pro-ian-
quis de l'insigne professor (d'anglès?)
de Georgetown, el senyor Zapatero,
que no sap com congraciar-se amb el
govern francès i l'alemany, creu que ha
de fer alguna cosa. D'entrada pensaven

que ni haurien de fer una campanya,
que això seria un altre passeig militar
(com el del transvasament de l'Ebre?),
que tirarien de la rifeta conforme les
paraules "Constitució" i "Europa"
tenen un cert crèdit...

El cas és que el Govern espanyol s'ha
acabat gastant -oficialment-
1.500.000 euros dels NOstres euros
en la campanya pel ‘sí’ on hem de
veure actors, cantants, ex-futbolistes
etc... recitant -amb més o menys grà-
cia- articles de la CE.

Per cert, que encara no n’he vist cap
d'ell(e)s recitant l'article I.40 i
següents on es parla de la creació de
l'Agència Europea de Defensa, on es
diu que restem a les ordres de l'OTAN
i on ens comprometem a millorar pro-
gressivament les NOstres capacitats
militars. Suggereixo que contractin un
torero per llegir-lo... 

En fi, on diríeu que fa l'acte central la
campanya del govern? En la bonita
ciudad condal, como no!!! Com en
aquells acudits dolents de "Va un

espanyol, un francès i un alemany..."
l'11 de febrer els senyors Zapatero,
Chirac i Schöder, ens visitaran i ens
explicaran les bondats de la CE. Els
anirem a rebre. I els direm que NO.
Us convidem a venir. També us convi-
dem a veure com, ben democràtica-
ment, una pandilla d'individus blaus
uniformats i armats ens mantindran
allunyats dels NOstres governants.
NO fos cas que ens empatxéssim de
tanta democràcia.

L'endemà, dissabte 12, a la UB de la
plaça Universitat de Barcelona farem
una jornada internacional contra la
Constitució. També us convidem. Al
matí hi haurà xerrades i salutacions
internacionals, al migdia botifarrada a
la Consti i a la tarda manifa anticons-
titucional. En fi, que som uns clàssics. 

Per com s'ha fet, pel que diu i pel que
representa, demano que totes aquelles
persones que estiguin en contra dels
Estats imperialistes o en contra del
neoliberalisme com a forma d'explota-
ció d'unes persones per sobre les altres
o en contra de les guerres com a forma
d'assassinat i expoli d'uns estats per
sobre d'uns pobles, o en contra de tot
plegat, que votin NO a la
"Constitució" Europea... i que passin
aquest article als seus col·legues...

Fins l'11 de febrer!
Anticonstitucionalment,

Roser Palol, portaveu de la
Campanya dels Països Catalans con-

tra la Constitució Europea
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// constitució de mentides
Roser Palol

Ara fa més d’un any, diverses entitats i
organitzacions de l’esquerra indepen-
dentista, de l’esquerra alternativa i
rupturista, del moviment antiglobalit-
zació, sindicats alternatius, entitats en
defensa de la llengua i del territori i
col·lectius i casals d’àmbit local vam
decidir unir-nos per oposar-nos con-
juntament al projecte de Constitució
Europea que els dirigents europeus
han elaborat a Brussel·les d’amagat de
les ciutadanes i ciutadans.
Ens unia el rebuig a una Europa
imperialista, militarista i neoliberal,
que és el model de societat que consa-
gra la Constitució Europea. I també
ens unia el convenciment que hi ha
una altra europa possible: l’Europa
dels drets socials i dels pobles.
I és que, si finalment s’aprova, la
Constitució Europea suposarà una
agressió als nostres drets socials,
nacionals, civils i polítics (vegeu
manifest de la pàgina 4). Perquè

aquest tractat que han elaborat d’es-
quena a la ciutadania respon als inte-
ressos de l’alta burgesia europea, que
busca una manera de consolidar el
neoliberalisme al nostre continent. I
és que la Constitució Europea sacra-
litza unes polítiques econòmiques

que fomenten, per exemple, la priva-
tització dels serveis públics i que s’o-
bliden dels drets de les treballadores i
dels treballadors. Aquest tractat
també respon als interessos militaris-
tes, ja que compromet els estats
membres a millorar progressivament

la seva capacitat militar i manté sub-
ordinació respecte l’OTAN. A més, el
text que hem de votar el dia 20 de
febrer defensa els objectius imperia-
listes dels estats, ja que reforça les
fronteres actuals i resta llibertat a les
nacions sense estat com els Països

Catalans, que no podrem exercir el
dret a l’autodeterminació. El tractat
també ha estat fruit dels interessos
d’institucions religioses com el
Vaticà: no es reconeix ni el dret a l’a-
vortament ni el dret al divorci, i el
model econòmic que impulsa fomen-
ta la desigualtat de gènere, perquè la
privatització dels serveis públics pre-
caritzarà la vida de les dones.

Centenars d’activitats
Des que fa un any es va constituir la
Campanya, hem treballat per divulgar
a tots els barris, pobles, universitats i
centres de treball quins són aquests
interessos que s’amaguen darrera d’a-
quest projecte. Hem participat en
centenars de xerrades i actes arreu de
les comarques dels Països Catalans. I a
través de la pàgina web hem fet arri-
bar a tots els racons les raons per dir
NO a aquest Tractat per al qual s’esta-
bleix una Constitució per Europa.
Juntament al centenar d’entitats que
impulsen la campanya, s’han creat
prop d’una cinquantena de platafor-
mes locals i comarcals de la
Campanya que treballen per difondre
els motius pels quals ens oposem a la
Constitució Europea i per construir
una alternativa d’esquerres a l’Europa
dels estats, el capital i la guerra.

// una campanya que fa un
any que camina

A l’acte contra la Cosntitució Europea a Sants van assistir 250 persones


