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3. Drets nacionals
El projecte de Constitució Europea
no permet als Països Catalans ni a la
resta de pobles d'Europa decidir
lliurement el seu futur perquè no
recull ni el dret democràtic a l'auto-
determinació, ni el dret a la unitat
territorial de les nacions sense estat
com la nostra, ja que ni tan sols les
reconeix, i perpetua les fronteres
estatals vigents.
· Només ens podrem dirigir a les
cinc institucions europees en les 21
llengües estatals, entre les quals no
s'hi inclou el català, de manera que
no permet als catalanoparlants l'ús
de la llengua pròpia. Tampoc no
dedica cap esforç a protegir els drets
jurídics, culturals i lingüístics de les
nacions.
. Manté l'ordre colonial perquè
reconeix la relació especial que
mantenen alguns estats europeus
amb les seves ex-colònies que pas-
sen a anomenar-se països i territoris
d'ultramar.

4. Drets polítics
- El Parlament Europeu és l'única
institució escollida per sufragi uni-
versal directe, les altres, creades
sense la participació directa dels

ciutadans, quedaran en mans de
burocràcies governamental i, a més,
no representaran els 25 estats mem-
bres sinó 13 governs cada "legisla-
tura".
- A la pràctica el Parlament
Europeu no té capacitat legislativa i
està exclòs de la política exterior;
Aquesta estructura de decisió polí-
tica suposa una perversió de la
democràcia representativa perquè
les decisions que fins ara havíen de
prendre els Parlaments estatals ara
les prendrà un grup reduït de burò-
crates repartits en organismes desig-
nats només pels caps dels executius
estatals.
- La Comissió europea, malgrat ser
escollida de forma no democràtica,
podrà fer propostes legislatives i el
seu president tindrà les funcions
pròpies d'un règim presidencialista. 
- El principi de subsidiaritat pot ser
una eina utilitzada perversament
pels Estats per retallar les llibertats
polítiques.
- Es reclama l'herència religiosa
d'Europa i es perpetuen les rela-
cions privilegiades amb el Vaticà,
l'Opus Dei i grups afins. Europa
hauria de tenir una legislació laica a
tots els efectes, sense cap referència
a esglésies, confessions i religions.

- Es fomenta la xenofòbia amb una
nova categoria inferior a ciutadà
que és la de resident de llarga dura-
da no comunitari: sense dret a vot,
discriminat laboralment, en defini-
tiva, en una situació de major inde-
fensió. Les fronteres europees esta-
ran organitzadament vigilades.
L'Europa fortalesa serà un fet.

Per tot el que hem dit queda clar
que ens hi juguem el futur. Aquest
projecte no és una constitució! És
un tractat per legitimar els interes-
sos de les multinacionals oposats als
dels treballador(e)s i els pobles
d'Europa! 

Participa a la Campanya
dels Països Catalans

contra la Constitució
Europea.

Per una Europa dels
drets socials i dels

pobles. No a l’Europa
del capital i la guerra!

Encoratgem tothom a expressar el
seu rebuig a la Constitució

Europea votant NO al 
referèndum del 20 de febrer.

El procés d'elaboració ha estat antidemocràtic
No hi ha hagut un autèntic procés constituent,
democràtic, obert i participatiu, sinó pactes
entre estats i lobbys empresarials, en els que la
ciutadania no hem pogut participar per decidir
quina Europa volem.

Consagra unes institucions antidemocràti-
ques Els òrgans decisius (Comissió europea,
Consell de Ministres, Consell Europeu,
Tribunal de Justícia) no són ni seran escollits
pel poble, mentre el Parlament no té poder
decisori, especialment en els aspectes clau: eco-
nomia i defensa.

El text és gairebé inamovible Una modificació
important exigiria la unanimitat dels 25 estats
membres. Davant aquesta pràctica impossibili-
tat de reforma, resulta absurd defensar un "sí
crític".

No reconeix els drets nacionals ni lingüístics
dels pobles sense Estat No contempla el dret a
l'autodeterminació ni el dret a la unitat territo-
rial de les nacions sense Estat com els Països
Catalans, tot perpetuant les fronteres estatals
vigents. No es dedica cap esforç a protegir els
drets jurídics, culturals i lingüístics de les
nacions.

Estableix el capitalisme com a únic sistema
econòmic possible La Constitució Europea el
defineix com "economia social de mercat alta-

ment competitiva", consagrant el model eco-
nòmic neoliberal que beneficia el sector finan-
cer i obliga a restringir les polítiques socials. No
preveu cap criteri de convergència en matèria
de salaris, nivell d'ocupació o estàndards medi-
ambientals. El dret a la salut, a l'alimentació, a
l'habitatge o a un salari suficient ni s'esmenten.

És una agressió als drets socials i dels treballa-
dors Es restringeix la possibilitat d'impulsar,
tant en l'àmbit europeu com a l'interior dels
Estats membres, polítiques econòmiques i
socials alternatives. El dret de vaga serà limitat
a les lleis restrictives de cada país per a dificul-
tar la convocatòria d'una vaga general europea.
En canvi es garanteix el "dret" al tancament
patronal i les deslocalitzacions. Els serveis

públics es converteixen en "serveis econòmics
d'interès general" i es prepara el terreny per a la
seva privatització. La primera directiva d'aquest
any (1/2004), coneguda com a directiva
Bolkestein, especifica detalladament com pri-
vatitzar la sanitat, avançant el que ens durà
aquesta Constitució.

Perpetua el patriarcat i la discriminació per
gènere La privatització dels serveis bàsics preca-
ritzarà la vida de les dones, mentre la
Constitució no estableix cap mecanisme per a
combatre la discriminació de gènere malgrat les
declaracions d'intencions que fa.

És una Constitució militarista Contempla la
intervenció armada en altres països per a "pre-

venir el terrorisme" i altres supòsits poc clars.
Continua la submissió europea a la política
militar dels EUA, ja que els Estats membres res-
ten a les ordres de l'OTAN.

Nega els drets polítics i socials dels immi-
grants Es crea una nova categoria inferior a la
de ciutadà, la de "resident de llarga durada no
comunitari", sense dret a vot i discriminat labo-
ralment, i s'aprofundeix el tractament policial
de la immigració.

No garanteix la defensa del medi ambient El
model de desenvolupament econòmic "alta-
ment competitiu" que recull el Tractat implica
un elevat cost ecològic, per al qual no s'esta-
bleixen mecanismes compensatoris.

LES 10 RAONS DEL NO


