
 
El proper 20 de febrer se celebra un referèndum a l'Estat espanyol sobre el projecte de 
Constitució Europea. Davant d'aquest referèndum, més de 100 entitats d’esquerres i 
catalanistes hem constituït  la Campanya dels Països Catalans contra la Constitució 
Europea, que aglutina les organitzacions i col·lectius que s'oposen a aquest projecte. 

Rebutgem el Tractat per una Constitució Europea perquè limita de forma important els drets 
civils, socials, nacionals i polítics i representa un retrocés en relació a les legislacions 
vigents als estats que integren la Unió. És una Constitució neoliberal, 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’economia 
productiva i oblida la reproductiva i que manté un model de desenvolupament que destrueix 
el medi.  

Lluitem, a la vegada, per construir una Europea pacífica i solidària, que garanteixi les 
conquestes socials, el dret a la igualtat de gènere i el dret dels pobles a decidir el seu futur, 
una Europa laica i tolerant, amb un govern i un parlament veritablement democràtics. Estem 
per la defensa del mediambient i un desenvolupament veritablement sostenible. 

Campanya dels Països Catalans Contra la Constitució Europea 
http://noconstitucioeuropea.pangea.org         info-no-constitucio-ue@moviments.net 
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10 RAONS PER DIR NO A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA 

 El procés d'elaboració ha estat antidemocràtic Ø 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 antidemocràtiques Ø 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: economia i defensa. 

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

 No reconeix els drets nacionals ni lingüístics dels pobles sense Estat Ø No contempla el dret a 
l'autodeterminació ni el dret a la unitat territorial 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 Ø La Constitució Europea el 
defineix com "economia social de mercat altament competitiva", consagrant el model econòmic 
neoliberal que beneficia el sector financer i obliga a restringir les polítiques socials. No es preveu cap 
criteri de convergència en matèria de salaris, nivell d'ocupació o estàndards mediambientals. 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 treballadors Ø 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 dificultar 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 privatitzar la sanitat, avançant el que ens durà aquesta Constitució.  

 Perpetua el patriarcat i la discriminació per gènere Ø La privatització dels serveis bàsics 
precaritzarà 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 Ø Contempla la intervenció armada en altres països per a "prevenir el 
terrorisme" i altres supòsits poc clars. Continua la submissió europea a la política militar dels EUA, ja 
que els Estats membres resten a les ordres de l'OTAN.  

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

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