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Rebutgem el projecte de Constitució
Europea perquè limita de forma
important els drets civils, socials,
nacionals i polítics i representa un
retrocés en relació a les legislacions (ja
prou limitades) vigents als estats que
integren la unió. És una Constitució
neolliberal, militarista i imperialista,
que consagra l'Europa dels Estats, una
Constitució patriarcal que reforça la
desigualtat de drets i oportunitats entre
homes i dones, que només parla de l'e-
conomia productiva i oblida la repro-
ductiva i que manté un model de des-
envolupament que destrueix el medi. 

Nosaltres que volem una altra Europa,
l'Europa dels treballador(e)s i dels
pobles, dels drets socials, de les lliber-
tats, democràtica, solidària, pacífica,
no xenòfoba i ecològicament sosteni-
ble, rebutgem aquest projecte per com
s'ha fet i pel que diu:

Com s'ha fet:
La Convenció Europea ha presentat
un projecte de Constitució que:
· No s'ha fet en col·laboració amb la
societat civil, ni se li ha consultat ni tan
sols informat: Tot el contrari d'un pro-
cés constituent expressió de la sobira-
nia dels pobles.
. Tot el secretisme i que han mantingut
respecte els ciutadan(e)s s'ha convertit
en comunicació fluida i coordinació
amb els lobbys empresarials que tenen
la seu a Brussel·les.
· En alguns països se sotmetrà a refe-
rèndum i a la majoria d'aquests el
resultat no serà vinculant. Aquest serà
el cas de l'Estat espanyol, on només
serà una ratificació (o no) simbòlica.
· És pràcticament irreformable perquè
un sol país tindrà dret a vetar la decisió
dels altres vint-i-quatre. Aquest sistema
no busca majories qualificades sinó
minories de bloqueig.

Què diu i què no diu:
Les declaracions d'intencions de la pri-
mera part del projecte queden des-
mentides a mesura que avança el text i
es concreten en polítiques que reforcen
l'Europa dels estats, el capital i la gue-
rra.

1. Drets civils
· El projecte de Constitució Europea
obliga a mantenir una política d'exte-
riors i seguretat comuna que els països
han de recolzar de forma activa i sense
reserves. Crea l'Agència Europea de
l'Armament i afirma que cada país es

compromet a millorar progressiva-
ment les seves capacitats militars, asse-
gura que els estats de la Unió resten a
les ordres de l'OTAN i aprova els atacs
preventius. Es legalitzen les declara-
cions de guerra. Les accions armades
precediran les explicacions:
S'informarà immediatament el
Consell de Seguretat i les Nacions
Unides de qualsevol agressió armada i
de les mesures que s'han adoptat per a
fer-hi front. 
· La "clàusula de solidaritat" parla de
prevenir el terrorisme als territoris dels
estats membres i d'avaluar periòdica-
ment els riscos que amenacen la Unió,

sense definir en cap cas el terme terro-
risme ni explicar quin seria l'àmbit
d'actuació tot seguint la doctrina de la
"creuada contra el mal" de George
Bush.
· Es reforcen la policia interna Europol
i la fiscalia Eurojust que incrementen el
control policial i la repressió.
Per totes aquelles persones que estem
en contra de la guerra i proposem la
renúncia definitiva i incondicional a
l'ús de les forces armades com a instru-
ment polític, la futura Constitució
Europea no pot ser un projecte més
agressiu.

2. Drets socials
L'articulat no garanteix de cap manera
el compliment dels drets socials. A
més, com que unifica països amb
nivells de protecció jurídica d'aquests
drets molt diversa, iguala els drets
socials dels europeu(e)s als nivells dels
països on aquests estan més desprote-
gits.
En cap cas s'estableixen els mecanismes
coactius que obliguin els estats al com-
pliment dels drets socials. Hi ha drets
fonamentals, com el dret a la salut, el
dret a l'habitatge o el dret a un salari
suficient que ni s'esmenten i altres
drets apareixen devaluats per una

redacció interessada, així existeixen:
-El dret a treballar, que no és el dret a
accedir a un treball digne
- No es contemplen mesures que
garanteixin l'efectivitat dels proclamats
dret dels joves a ser protegits de l'ex-
plotació econòmica i el dret de les
dones a ser protegides de l'acomiada-
ment per raó d'embaràs.
- El dret de vaga només en negocia-
cions col·lectives i limitada a les lleis
restrictives de cada país, això dificulta
la convocatòria de la vaga general euro-
pea.
- El dret a accedir als serveis econòmics
d'interès general, que fins ara en dèiem
"serveis públics", i que seguiran sent
privatitzats lliurement pel govern de
cada país. Per tant, ens podem anar
acomiadant de les polítiques socials pel
que fa a la sanitat, els serveis a les per-
sones, les pensions de vellesa i d'invali-
desa i la possibilitat d'accedir a un
habitatge. En l'àmbit de l'educació es
tendeix a la privatització i a la discrimi-
nació elitista en tot el sistema educatiu.
"A canvi" permet el tancament patro-
nal (lockout) per part dels empresaris,
les deslocalitzacions, etc... garantint la
impunitat de les multinacionals, com
ja estem patint a les nostres terres.

A més el projecte de Constitució s'en-
carrega de consagrar el dret a la propie-
tat privada per sobre dels drets socials.
L'únic sistema econòmic permès serà
l'economia de mercat d'oberta i lliure
competència, i perviuran les desigual-
tats de pressupost, serveis i salaris entre
els països europeus ja que el sistema de
seguretat social serà a gust de cada país.
A més, es considera l'especulació eco-
nòmica un valor en si mateixa perquè
els capitals podran circular lliurement,
essent impossible aplicar-los ni la taxa
Tobin ni cap altra. També proposa una
política de dèficit zero que impossibili-
ta el desenvolupament de polítiques
socials i la plena ocupació i segueix els
dictats de l'Organització Mundial del
Comerç i substitueix la investigació
sobre les energies alternatives pel con-
cepte de mercat de l'energia.

A efectes pràctics el poder econòmic
estarà per sobre del polític perquè el
Banc Central Europeu (BCE), apart
de ser l'únic autoritzat a emetre euros,
tindrà més poder que qualsevol
govern estatal, i ja no diguem, nacio-
nal. El BCE i el sistema de bancs cen-
trals, constitueixen una organització
jeràrquica amb poders executius,
legislatius i la facultat d'imposar san-
cions, exempts de qualsevol control
democràtic.

// no a la constitució europea
per l'Europa dels drets socials i dels pobles,
no a l'Europa del capital i la guerra!


