CAP A EUROPA, AMB EL NO
L’anàlisi del projecte de Tractat Constitucional, que el 20 de febrer de 2005 serà objecte d’un referèndum,
porta les entitats sotasignades, des d’una posició i voluntat clarament europeistes, a qüestionar el model
d’Unió que s’està consolidant amb aquest Tractat. Creiem que existeixen altres maneres de “fer Europa”,
altres sistemes en els quals el pensament europeista es pugui concretar institucionalment d’una manera més
justa i democràtica.
Consideracions generals:
−
−

És fals que, amb el Tractat a què fem referència, la Unió disposarà d’una Constitució i, per tant, la
voluntat d’introduir en l’imaginari polític de la societat europea aquesta idea no respon a la realitat,
perquè el text que s’aprovarà és tan sols un acord entre Estats sobirans.
Malgrat que la Convenció Europea va expressar la seva voluntat d’instauració de la democràcia
participativa directa dels ciutadans i ciutadanes dins de la Unió, considerem que el text que se
sotmetrà a referèndum no respon a la voluntat sobirana de la ciutadania i dels pobles europeus,
única font de legitimitat que podria donar conformitat a un text de naturalesa veritablement
constitucional.

Des de la nostra voluntat d’afirmació a Europa, defensant els drets del nostre país i amb el convenciment que
una altra Europa és possible, diem NO al Tractat Constitucional perquè:
−

L’Europa entesa com un espai de democràcia queda reduïda, en limitar els drets dels pobles.
Perpetuant el model de l’Europa dels Estats, el Tractat Constitucional no permet que els pobles
d’Europa puguin exercir la seva sobirania i els nega l’existència com a subjectes de dret. La tria
deliberada i intocable dels Estats existents, sense fer cap referència al dret a l’autodeterminació,
impossibilita que els pobles d’Europa, entre els quals el poble català, puguin escollir lliurement i a
través d’un procés democràtic el seu futur. Al mateix temps, impedeix la participació directa de les
institucions catalanes en els aspectes d’interès europeus i en la defensa jurídica del seu àmbit de
competències.

−

La Unió en la diversitat és fictícia, en mantenir la discriminació de les llengües. Malgrat que el text
reconeix la diversitat com un dels principis fundadors de la Unió i promou el respecte a la diversitat
cultural i lingüística d’Europa, manté i perpetua la discriminació política de la llengua catalana i, per
extensió, de la seva cultura, en relació amb les llengües europees que disposen d’un estatus de
llengua oficial d’algun Estat membre. A més, aquest text, contràriament al que fa amb les llengües
estatals, no garanteix la unitat de la llengua catalana.

−

L’Europa construïda com un espai de participació ciutadana no existeix si no es fa possible la
participació eficaç i fluïda de tota la ciutadania. Aquesta participació no va ser tinguda en compte en
el procés d'elaboració de la Convenció Europea. Per exemple, a Catalunya es va organitzar una
Convenció realitzada per un ampli ventall de persones de la societat civil, que no va tenir cap signe
de receptivitat per part dels redactors del Tractat Constitucional. Aquesta participació és imprescindible per construir una nova Europa on es pugui aprofundir en la capacitat d’autoorganització i de
defensa autònoma dels interessos de la ciutadania i dels pobles. Això seria possible si no hi hagués
l'entorpiment de les burocràcies estatals, perquè les possibilitats que ofereix la societat del
coneixement i la informació permeten portar a cap la cooperació i la integració que es necessiti.

Per tant, les entitats sotasignades diem NO, per no contribuir a perpetuar els models restrictius existents
i no legitimar un projecte de Tractat Constitucional que presenta unes mancances i errades greus pel que
fa a la seva credibilitat democràtica i al seu europeisme (esquifit en el sentit que no esdevé l’espai per a
tots els ciutadans i ciutadanes, i els pobles de la Unió), i que no és un marc apropiat per a la defensa
dels drets culturals i lingüístics, nacionals, civils, socials, migratoris i polítics de totes les persones dels
Països Catalans, i dels altres ciutadans i pobles de la Unió.
Creiem que una altra manera de construir Europa és possible i, per això, creiem que el resultat d’un “sí”
al referèndum no seria tan sols un pas enrere, sinó un pas equivocat. Caldria, en tot cas, revisar el
procés que s’ha dut a terme amb la Convenció Europea i rectificar-ne els errors, i fer també un altre pas
endavant per construir una nova Europa, l’Europa de la voluntat dels ciutadans i ciutadanes, i dels pobles
que la componen. No volem, de cap manera, que l’Europa del Tractat Constitucional es converteixi en
una Europa amb una Constitució blindada, tal com la voldrien els Estats constituïts de la Unió Europea, ja
que no es podrà modificar sense el consens de tots els actuals vint-i-cinc Estats constituents.
Països Catalans, desembre de 2004

