
PELS DRETS DELS IMMIGRANTS. NO A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA. 
 

El capitalisme de l’anomenada globalització ha arruïnat la major part de les economies dels països 
empobrits, ha provocat fam, el retorn de greus malalties abans eradicades o de noves que provoquen gran 
mortaldat, i quan la gent intenta fugir d’aquesta realitat per sobreviure i obtenir només un lloc de treball, es 
troben controls de fronteres per barrar-los el pas que els obliguen a arriscar la vida i sovint a deixar-la pel 
camí.  L’Estret de Gibraltar s’han convertit en la zona amb la taxa de mort més alta d’Europa amb milers de 
morts cada any.  

Per qui aconsegueix arribar, l’Europa de la UE, la mateixa de les multinacionals que exploten sense 
escrúpols els recursos dels seus països d’origen, els reserva un ventall de lleis que els empenyen a situacions 
d’extrema explotació laboral o  simplement a la 
marginació, terreny abonat. Aquesta situació deixa 
indefensa a les dones immigrades davant les xarxes de 
prostitució. Avui més d’un milió de treballadors/es 
immigrants estan en aquesta situació esperant uns 
papers que els permetin deixar de ser clandestins.  

La Llei d’Estrangeria que el PP aprovà amb 
l’oposició de tots els partits que avui estan al govern o el 
donen suport,  s’aplica amb un nou reglament que 
deixarà de ben segur més de la meitat dels actuals 
immigrants sense papers a la il·legalitat. Les 
organitzacions d’immigrants denuncien les dificultats 
d’empadronament com a única forma per demostrar la 
seva estada, les dificultats de tramitació que tenen per 
obtenir els papers a l’estat d’origen en els terminis que 
els demana el nou reglament o la poca disposició dels 
empresaris de l’economia submergida a regularitzar els 
seus treballadors/es amb contractes.  

Per tot això avui cal demanar:  

 la regularització per tots i totes les immigrants que estan entre nosaltres.  

 la derogació de la Llei d’Estrangeria,  

 i dir no a l’Europa de les multinacionals i imperialista, no a l’Europa repressiva i insolidària, no 
a l’Europa fortalesa que volen construir.  
No  a la Constitució Europea. 

 
19 de gener de 2.005 

 
11 de febrer: rebuda amb cassolada a ZP, Chirac i Shroeder 

12 de febrer: manifestació 17h. Pça Universitat de Barcelona. 
EL 20 DE FEBRER VOTA NO A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA  

 
 

Campanya dels Països Catalans contra la Constitució europea. 

La Constitució Europea ve a certificar i consolidar 
aquestes situacions:  

1) deixa 20 milions d’immigrants sense drets,  
2) amb un impuls a l’Europa imperialista i 

militarista, que assumeix les “intervencions 
preventives” de la doctrina Bush; 

3) amb el reforçament dels controls de 
fronteres de tota la UE la qual cosa 
augmentarà el risc dels qui emigren. 

4) amb la limitació dels drets d’asil. 
5) amb lleis –com la d’Estrangeria- que 

criminalitzen els immigrants sense papers i 
els ’empenyen a la sobreexplotació i la 
marginació. 

6) amb la creació per l’immigrant amb papers 
d’una ciutadania de segona categoria. 

 


