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INICIATIVA FEMINISTA EUROPEA PEL “NO” A LA 
CONSTITUCIÓ 

 
 

Sense garantia dels drets fonamentals, no hi ha cap futur per a Europa. 

 

El projecte de Constitució consagra l’orientació patriarcal i neoliberal de la 
construcció europea, fent així oficial la subordinació de les dones – que hauran 
de patir encara més la pobresa, l’atur, el temps parcial com a imposició, el 
treball precari, les pensions mínimes o bé inexistents i l’agreujament de totes 
les desigualtats professionals. Les dones exigeixen el seu dret al treball, l’accés 
a feines segures i salaris equitatius.  

El projecte de Constitució propugna la competència més desenfrenada i pretén 
el desballestament dels serveis públics – en primer lloc en el terreny de la 
protecció social -, així com la transferència de les responsabilitats de l’Estat i de 
les administracions locals a l’àmbit domèstic. Necessitem una Europa que 
desenvolupi el conjunt dels serveis públics, molt especialment pel que fa a 
l’assistència a les persones, assumida majoritàriament per les dones. Les 
dones exigeixen que la protecció social i sanitària esdevingui un sector cabdal i 
que s’adoptin les mesures necessàries per tal de conciliar la vida familiar i 
l’activitat professional. 

El projecte de Constitució preveu un pla de defensa comuna i de cooperació 
amb l’OTAN . Aquest pla implica la possibilitat que Europa intervingui o doni 
suport a guerres arreu del món. El text insta els Estats membres de la Unió a 
contribuir cada cop més en les despeses militars. Necessitem una Europa 
desmilitaritzada que consagri més aviat els seus esforços a l’armament social. 

Les dones exigeixen una política europea de prevenció que, des del respecte 
de la paritat, rebutgi la guerra com a solució dels conflictes internacionals. De la 
mateixa manera, les dones sempre han volgut l’entesa fraternal entre els 
pobles. Per això s’alcen contra els greuges i discriminacions de tota mena que 
els divideixen i reclamen el seu dret a la lliure autodeterminació. 

El projecte de Constitució prepara una Europa fortalesa que fa obstacle a la 
circulació de les persones, que castiga, exclou i condemna les persones 
immigrades a la clandestinitat. Les dones exigeixen una Europa que garanteixi 
la lliure circulació de les persones, que reconegui la plena ciutadania a tota 
persona residint en el territori de la Unió i que ampliï el dret d’asil polític a les 
dones víctimes de violències sexuals. 

El projecte de Constitució defensa el dret de casar-se i de fundar una família, 
però calla – tret de les violències domèstiques – sobre les violències que 
pateixen les dones. En refusar l’harmonització del dret a la contracepció, a 



l’avortament i al divorci a partir de les legislacions més avançades, aquesta 
Constitució representa un factor de regressió social. 

Les dones exigeixen el dret a disposar lliurement del seu cos i a triar lliurement 
també la seva orientació sexual. Volen que els Estats reconeguin la violència 
exercida pels homes contra les dones com un problema de la societat i que en 
assumeixin per tant el cost social.  

El projecte de Constitució propugna el reconeixement de l’heretatge religiós 
europeu i privilegia el diàleg amb les esglésies. Així doncs, contribueix a 
excloure el principi de laïcitat del marc jurídic europeu. Les dones exigeixen 
que la laïcitat sigui inscrita com un principi fonamental de la Constitució. 

La integració – a última hora – de la igualtat entre homes i dones en el capítol 
dels valors del projecte constitucional no garanteix de cap manera l’exercici 
d’aquest dret, car es requereix la unanimitat (dels Estats membres) per adoptar 
les mesures necessàries “a fi de combatre qualsevol discriminació basada en el 
sexe, la raça, l’origen ètnic, la religió o bé l’orientació sexual”.  

Enfront de la globalització liberal, les reivindicacions de les dones són al cor de 
les lluites. Justament perquè volem una Europa democràtica i solidària, 
refusem l’evolució actual. Un “Sí” afavoriria l’embranzida dels populismes, dels 
integrismes i de l’extrema dreta xenòfoba – val a dir, de les tendències més 
profundament sexistes.  

D’aquí a finals del 2005, el projecte de Constitució adoptat pels caps d’Estat el 
passat mes de juny serà ratificat – o no – pel conjunt dels 25 països membres 
de la Unió. Mobilitzem-nos per tal de crear un potent moviment feminista 
europeu de rebuig d’aquesta Constitució i treballem per construir una altra 
Europa, una Europa anti-patriarcal, una Europa dels drets econòmics i socials, 
una Europa laica, pacífica i anti-racista, una Europa de la igualtat entre els 
homes i les dones. 

 


