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Preàmbul

Diumenge 13 de juny hi haurà eleccions al Parlament Europeu, a les quals l'Esquerra
Independentista dels Països Catalans es presentarà de forma unitària sota la sigla
CUP  (Candidatura d'Unitat Popular).

Després d'haver tingut una intervenció creixent a les eleccions municipals en un
nombre considerable de municipis, l'Esquerra Independentista es presenta a les
eleccions europees amb tres objectius precisos:

1) Fer avançar l'Esquerra Independentista construïda des de la
base, des de cada poble, comarca i barri, i partint dels interessos
populars.

2) Afirmar els Països Catalans com a nació, fent-ne conèixer a
nivell internacional l'existència

3) Mostrar el rebuig al projecte de construcció europea que ens
volen imposar

Amb la nostra presentació en un àmbit general i arreu dels Països Catalans, la CUP
vol convidar el conjunt de la societat del nostre país a participar en la construcció
d'un poble lliure, en una Europa i un món solidaris.
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Un objectiu polític inequívoc:
INDEPENDÈNCIA

La candidatura de la CUP té com un dels objectius polítics fonamentals la consecució
de la Independència dels Països Catalans. El nostre objectiu no és, doncs, buscar un
"encaix " forçós ni amb Espanya, ni  amb França, ni amb Europa, sinó la construcció
dels instruments que ens permetin d'avançar cap a la Independència, és a dir, trobar
el nostre lloc a Europa com a poble lliure.

Conquerir la Independència no és un objectiu inassolible, sinó una fita possible. Es
tracta d'acumular forces fins a aconseguir una ruptura democràtica del conjunt del
poble català envers els marcs estatals.  Ara farà trenta anys, a la sortida del franquisme,
les forces polítiques que lideraven els anhels democràtics del nostre poble pactaren,
d'amagat i corrents, amb els representants del franquisme que es moria, la reforma
d'aquell sistema. Amb aquell pacte, s'acabaren les il·lusions per avançar, des de la
ruptura democràtica, cap a una societat justa, cap al ple restabliment dels nostres
drets nacionals, cap al reconeixement real de la nostra llengua i la nostra cultura...
i  en sortí, de la reforma, l'autonomisme, aquesta fórmula segons la qual, com a
poble, podem tenir institucions pròpies si renunciem que siguin sobiranes i si acceptem
ser trossejats en diverses comunitats autònomes del Reino de España separades, a
més, de les altres terres catalanes (Catalunya Nord i Andorra).

No era per això que havia lluitat tanta gent, i el temps ha donat la raó als i les qui
sempre hem defensat que les autonomies no eren la solució del conflicte polític entre
els Països Catalans i Espanya. La CUP no accepta cap forma d'Estatut d'Autonomia
com a marc polític positiu per al nostre poble, i reclamem un règim polític sobirà
igual a les altres nacions europees.

En aquestes eleccions europees no cridarem, doncs, a sotmetre'ns a un domini europeu
que no ens tingui en compte ni respecti els nostres drets col·lectius. Amb la nostra
participació activa en aquesta contesa electoral volem aconseguir fer sentir la nostra
veu col·lectiva com a nació i fer conèixer a Europa la nostra voluntat de ser lliures.

Contra qualsevol forma de submissió i de subordinació.
Per la Independència ...vota CUP!
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Un espai nacional i cultural unit:
PAÏSOS CATALANS

La CUP reivindica de manera inapel·lable els Països Catalans com la nostra realitat
nacional. Tot i  ser conscients dels diferents nivells de consciència al si del nostre
país i del respecte que cal tenir per una història i unes característiques culturals
diverses, treballem per la unitat de la llengua i pel desenvolupament de la consciència
de col·lectivitat cultural i nacional que són els Països Catalans. La destrucció de les
barreres jurídico-polítiques i ideològiques que separen els Països Catalans és, doncs,
una necessitat i una exigència primordials.

El català és, en l'actualitat, una de les llengües amb més parlants d'Europa i, tanmateix,
la llengua i la cultura catalanes continuen sense ser reconegudes per part de la Unió
Europea. Una comunitat de deu milions de parlants, com la nostra, es veu abocada
a la marginalització, perquè ni Espanya, ni França, ni Itàlia no volen reconèixer la
llengua d'una part dels seus habitants, ni la Unió Europea no vol reconèixer res que
no defensin de manera expressa els estats. L'existència d'aquesta discriminació
converteix la situació de la llengua catalana en "la gran anomalia europea del segle
XXI".

Des de la CUP defensem la unitat de la llengua catalana i un estatus social que faci
de la nostra llengua l'instrument general de relació social dins el seu territori lingüístic.
Treballem també per articular el territori dels Països Catalans com un sòlid espai
lingüístic i cultural (amb un abast potencial de milions de persones), capaç de fer-
se sentir en accions reivindicatives i amb prou força per a permetre una existència
normalitzada a la nostra llengua i a la nostra cultura.

El vot a la CUP  ha de servir per a deixar explícit als ulls de tothom (als Països
Catalans i a Europa) quin és el nostre àmbit nacional i per a mostrar la voluntat de
defensar la nostra llengua com a instrument de cohesió social als Països Catalans i
d'aconseguir el  reconeixement oficial de la llengua catalana per part de les estructures
polítiques de la Unió Europea.

Per la unitat de la llengua catalana. Per la construcció dels
Països Catalans com a col·lectivitat lingüística i cultural, amb tota
la seva potencialitat ...vota CUP.
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Per la igualtat social: no a la globalització capitalista.
UNA ALTRA EUROPA ÉS POSSIBLE

L'entrada en circulació de l'Euro, l'1 de gener del 2002 és, avui per avui, la mostra
més clara del procés d'unificació europea i, també sens dubte, del seu tarannà.
Certament:  si en alguna clara direcció avança la Unió Europea és en les seves
polítiques econòmiques. En el marc de la globalització capitalista i en el marc d'un
món que va articulant-se entorn de certs pols d'iniciativa econòmica, aquest és,
actualment, el motor del procés: situar Europa (en el seu conjunt i dins la lògica de
l'imperialisme) com un sol actor econòmic capaç d'estar a l'alçada dels EUA i del
Japó i de poder negociar amb una sola veu, una sola moneda i un sol exèrcit amb
d'altres estats o complexos econòmics poderosos o emergents (Xina, Brasil, Rússia,
països àrabs i musulmans...).

Aquest procés no és neutral, però. És un procés dirigit i controlat des de l'entramat
de complicitats entre els grans capitals internacionals, les burgesies europees i els
governs dels estats, i està orientat, finalment, a l'increment dels beneficis del capital,
és a dir, a fer d'Europa un lloc atractiu per a la inversió dels capitals internacionals
i a consolidar la capacitat de fer negoci de les seves burgesies. I l'euro n'és, efectivament,
el vaixell insígnia.

Mentrestant, però, les classes populars no notem en res els beneficis d'aquest procés.
Més drets laborals? Més garanties socials? Més serveis públics? No, l'Europa que
s'està construint des de l'euro no és la de més justícia, la de més dignitat per a les
classes populars; ans al contrari, és la de les retallades consecutives en drets socials,
en serveis públics, en qualitat de vida per a la majoria de la població. L'Europa que
s'està contruint és, cada cop més, la de les privatitzacions dels drets socials. A tall
d'exemple, pel que fa a la sanitat, veiem com canvien els models de gestió per uns
de privats, mentre que en ensenyament (a més de la progressiva privatització que
hem patit ja en l'ensenyament primari i secundari) s'està desenvolupant l'Espai
Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) que  comportarà més homogeneització
cultural i l'elitització de l'ensenyament universitari, ja que no es preveu una inversió
pública que faci creïble aquest procés de convergència europea a nivell educatiu,
que, a més, nega un marc estudiantil català.

Però una altra Europa és possible, i això és el que proposa la CUP. L'Esquerra
Independentista ha pres partit des de sempre amb el poble, i treballa dia a dia contra tota
mena de desigualtat social, en qualsevol forma que es manifesti: la CUP lluita contra
l'explotació social en les relacions laborals i defensa la conservació dels llocs de treball,
alhora que s'oposa frontalment tant al tancament i la deslocalització de les empreses
com al procés de desestructuració del teixit productiu i comercial propi del país.
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La CUP s'oposa al procés de globalització capitalista que es duu a terme a costa de
l'explotació de les classes populars, a costa de la pèrdua de drets laborals i  llocs de
treball dignes, a costa de la desaparició de la pagesia.

La CUP denuncia i s'oposa a la desigualtat entre  homes i dones, a la injustícia que
representa una dominació que s'estén a tots els àmbits de la vida social pel sol fet
de pertànyer al gènere femení. La igualtat de gèneres no pot ser només una declaració
de retòrica de bones intencions, raó per  la qual un dels nostres objectius prioritaris
serà la lluita contra la dominació masculina arreu, des de l'àmbit domèstic a l'àmbit
laboral. Així mateix, lluitarem, també, contra tot tipus de dominació o discriminació
per raó de l'opció sexual.

La CUP s'oposa, també, a l'explotació i la discriminació contra la població immigrada.
Lluitem per la igualtat social i per  afavorir els mitjans d'incorporació dels i les
immigrants al poble català. En les nostres relacions amb diferents col·lectius
desenvolupem no sols la igualtat social al nostre país, sinó també la lluita contra la
desigualtat i la injustícia social i política als països d'origen, per tal d'estrènyer els
llaços de la solidaritat internacional entre els pobles.

La CUP defensa, doncs, que una altra Europa i un altre món són possibles; basats
en societats en què el treball digne sigui la base d'un desenvolupament social sense
exclusions, on la diversitat de gènere, d'origen o de qualsevol mena d'opció sexual
sigui un valor per a conviure i no un motiu per a excloure.

Perquè transformar aquesta societat és necessari i és
possible ...vota CUP.
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Per una Mediterrània de pobles lliures i solidaris:
NO A L'IMPERIALISME.
NO A LA GUERRA

Els Països Catalans som una nació mediterrània d'Europa. Durant segles, i encara
avui, l'esperit colonialista i racista amb què s'ha anat construint Europa ha impedit
a molts dels pobles de la riba nord d'aquest mar reconèixer-nos en aquesta identitat
i obrir-nos al diàleg i a l'intercanvi amb els pobles del sud i de l'est de la Mediterrània.
I, tanmateix, la Mediterrània és l'espai natural no sols de la nostra geografia, sinó
també de la nostra cultura, des del cant popular i la música fins a l'art i el pensament,
des de l'urbanisme fins a la cuina; un munt d'elements de la nostra cultura així ho
testimonien.

Els Països Catalans, doncs, no podem participar en un projecte europeu que es faci
d'esquena a la Mediterrània, ni volem participar en una Unió Europea que sigui un
mur per als pobles d'aquest mar. Ni per lligams històrics i culturals, ni per projecte
podem donar-hi l'esquena. Certament: la densitat de cultures i d'interessos que
naveguen a l'entorn d'aquest mar el fan una de les zones del planeta més castigades
i més militaritzades pels interessos del colonialisme. La forta presència de l'OTAN
a la Mediterrània, el control que els EUA exerceixen a través d'Israel, la fragilitat
de la situació als Balcans, la forta militarització d'estats com Turquia, Algèria i
Egipte, etc. converteixen el conjunt de pobles d'aquest mar en societats fortament
vigilades pels EUA i els seus aliats, i hipotequen, per tant, el nostre procés d'alliberament
com a poble. Aquesta situació és també a l'arrel de la darrera guerra contra la qual
ens hem mobilitzat de manera massiva.

El món que volem, un món de pobles lliures i solidaris, passa per la nostra implicació,
com a país lliure, en la construcció d'un espai euromediterrani basat en la cooperació
entre pobles lliures, amb sistemes polítics representatius i democràtics, i alliberats
del control dels EUA i de les potències colonials que n'impedeixen el desenvolupament.

Contra la guerra i per una Mediterrània de pobles lliures i
solidaris ...vota CUP.
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Fermesa ecologista:
LA DEFENSA DE LA TERRA

La CUP comparteix la inquietud de totes les persones sensibles del nostre poble
sobre la realitat inacceptable que el país es vegi sacsejat per una actuació ecològica
extremament agressiva: Túnel de Bracons, línies d'alta tensió, TGV, Plan Hidrológico
Nacional, agressió a l'Horta de València, urbanització del litoral d'una punta a l'altra
dels Països Catalans, parcs temàtics, desaparició de la pagesia, incendis forestals...
Arreu del país, doncs, l'aliança entre els nostres governs i els sindicats del totxo i
del ciment va desestructurant el territori, danyant-lo paisatgísticament i ambiental i
desestructurant-lo en les seves funcions i els seus valors.

Cal dir prou! Els Països Catalans no som un parc temàtic ni el tros de terra que resta
entre autopistes i autovies, trens d'alta velocitat i línies d'alta tensió. Estimem i
defensem la terra perquè és un patrimoni natural i cultural col·lectiu, i no acceptem
que estigui a disposició de l'afany per amuntegar diner.

La CUP no accepta ni es deixarà convèncer per cap forma d'agressió al territori. El
grau de destrucció a què s'ha arribat ja ha assolit el seu límit i no és possible mantenir
el discurs del "desenvolupament sostenible" si això representa continuar les agressions
sota formes suavitzades o maquillades. Cal engegar, per contra, polítiques de
desenvolupament que parteixin de revalorar el territori, els seus recursos i la seva
gent, polítiques que busquin generar valor partint del territori i no pas desfent-lo.

Per això, defensem la nostra terra ...votem CUP!
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Per les llibertats, per la democràcia:
VOTA'NS, PERÒ PARTICIPA!

L'Esquerra Independentista dels Països Catalans ens presentem per primera vegada
de forma unitària a unes eleccions europees sota la sigla CUP perquè estem convençudes
i convençuts que defensem un projecte valuós per al nostre poble i, sobretot, perquè
volem oferir a la nostra societat  l'oportunitat d'expressar la seva opinió sobre el
procés d'unificació europea i sobre el paper que cal que hi juguin els Països Catalans.
El vot per la sobirania, per la presència directa dels Països Catalans a Europa i per
un model social a favor de les classes populars, del territori i de la solidaritat només
l'expressa el vot a la CUP.

La necessitat de vertebrar socialment els Països Catalans, dotant-los d'un model
social just i sostenible i fent-los presents en l'escenari internacional de manera
solidària, no es pot quedar, però, en el vot de cadascun i cadascuna, sinó que demana,
avui més que mai, del protagonisme de la mateixa societat, que s'ha d'organitzar i
participar-hi. Certament: el model de democràcia de baixa intensitat que tenim cada
cop respon menys als anhels de la gent i a les necessitats reals de la societat; i
nosaltres no som dels qui, participant en aquestes eleccions, pretenguem justificar
aquesta falsa democràcia.

Al contrari, la nostra participació en aquestes eleccions ha de ser un impuls per al
debat social i per al reforçament de la feina que, des dels barris, pobles i ciutats les
CUP i el conjunt de l'Esquerra Independentista venim fent des de fa temps. El vot
a la candidatura de la CUP és també el vot que afirma que una altra democràcia és
possible, una democràcia en què la gent importi i la societat en sigui la protagonista.

Igualment, el vot a la CUP és un vot per les llibertats i els drets civils. La CUP
s'oposa a qualsevol plantejament que, sota l'argument de la seguretat, posi en marxa
legislacions excepcionals que acaben, finalment, augmentant l'arbitrarietat i la
impunitat d'actuació dels estats. Sens dubte, aquest tipus de legislacions (mal
anomenades antiterroristes), que van començar a aplicar-se a Europa a partir dels
anys 70 argumentant-ne l'excepcionalitat, han acabat convertint-se en una legislació
permanent que retalla les llibertats i permet criminalitzar els moviments transformadors.
Els darrers atemptats de Nova York (11-S) i Madrid (11-M) han servit d'excusa
perquè diversos estats plantegin un nou reforçament d'aquestes lleis. La CUP s'oposarà,
doncs, a qualsevol nou intent de retallada de llibertats perquè creiem precisament
que és el desenvolupament i l'aprofundiment de les llibertats i els drets el que
proporciona seguretat a la societat, i no pas al contrari.

Perquè una altra democràcia és possible ... vota CUP.
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Com a conseqüència d'aquestes posicions, des de la CUP
manifestem la nostra voluntat de lluitar per dos objectius
fonamentals:

A) VOLEM UNA ALTRA EUROPA.
NO A AQUESTA CONSTITUCIÓ EUROPEA

L'Europa que ens volen imposar amb l'aprovació de la Constitució
europea no és un marc polític on el poble català es pugui sentir
respectat i representat. És l'Europa dels Estats i dels grans
interessos capitalistes que es riu del poble treballador, continua
la destrucció del medi ambient i desenvolupa el militarisme i
l'integrisme dels estats, tot convertint el continent europeu en una
mena de fortificació insolidària i elitista.

Una altra Europa és possible, basada en el respecte als pobles
i a les nacions i les seves llengües i en la igualtat social i la
solidaritat internacional. No hem de deixar que la Constitució
europea es pugui convertir impunement en una altra presó de
pobles com ho han estat les nefastes constitucions espanyola i
francesa. Hem d'impedir que això sigui així i fer-hi sentir amb força
la nostra oposició.

El vot a la CUP és un vot per una altra Europa; el vot a la CUP
és un NO clar a la Constitució europea que ens volen imposar.

B) VOLEM FER CONÈIXER A EUROPA I AL MÓN L'EXISTÈNCIA DELS
PAÏSOS CATALANS COM A POBLE LLIURE I SOLIDARI

Votar la CUP ha de ser la nostra manera de fer conèixer a Europa
i al món l'existència del poble català, de les seves reivindicacions
nacionals i també de la seva voluntat de construir una societat
lliure, justa i solidària tal com ho ha demostrat llargament e les
seves lluites i mobilitzacions.

Votar CUP és votar per un món sense explotació, sense
destrucció ecològica i sense guerres d'agressió imperialista.

Votar CUP és votar Països Catalans, votar la voluntat inalienable
d'un poble per la igualtat, la justícia i la solidaritat.
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