PER UNA ESPANYA NEUTRAL
EN UNA EUROPA SENSE BLOCS
QUE RESPONGUI A LA VEU DE LA SEVA CIUTADANIA
Poques vegades uns representants polítics, suposadament democràtics, han actuat
tan contràriament als desitjos i aspiracions dels seus representats com ho està fent la Unió
Europea, la seva Comissió, el seu Consell i el seu Parlament, al llarg de tot aquest any.
No és que la seva trajectòria hagi estat mai un exemple de democràcia, com
demostra el que succeí quan es va intentar imposar un projecte de Constitució Europea,
rebutjat a les urnes en diversos països, encara que els euròcrates no van perdre l'oportunitat
de tornar a fer votar els ciutadans fins que “encertessin”. Finalment ells mateixos van
elaborar un anomenat Tractat de Funcionament de la Unió Europea en què deixaven el
Parlament Europeu sense gairebé atribucions, feien que tots els poders els tingués una
Comissió que no ha votat cap ciutadà europeu i, finalment, convertien el Consell en una
gallera dels interessos particulars de cada país, però en la que sempre guanya Alemanya.
Armats amb aquestes institucions han postergat constantment els interessos dels
més febles. Així tenim un euro, però sense un erari comú, cosa que el converteix en un
element de força per als països del nord, alhora que incrementa contínuament el deute dels
del sud. I quan amb això no hi ha prou, com es va veure durant la crisi començada el 2008,
intervenen els “homes i dones de negre” i les “troiques” per empobrir més els de sempre.
Això és el que va ocórrer a Grècia, on el poble va ser desposseït de gairebé tot per tal de
protegir els bancs alemanys, per cert sense que el seu Govern, aquell tan d'esquerres,
mogués un sol dit per a impedir-ho, malgrat el resultat del referèndum de l'any 2015,
resultat immediatament traït per Tsipras.
Decidits a fer bona la dita que “no hi ha res, per dolent que sigui, que no es pugui
empitjorar”, ara els euròcrates han passat a mirar tan sols pels seus interessos immediats,
deixant de banda fins i tot els interessos generals dels països més poderosos de la UE. Com
a exemple hi ha prou amb recordar allò que ha succeït amb les vacunes durant la pandèmia,
quan van rebutjar les més barates i van comprar, a preu d'or, les de les grans multinacionals.
I una part no petita d'aquest or va acabar en les butxaques d'alguns personatges ben
relacionats amb la Comissió, com ara el marit de la presidenta Úrsula Von der Leyen.
Al llarg de tot aquest any s'han multiplicat els casos d'atemptats contra els més
elementals principis democràtics per part de la Comissió i els seus sequaços. Des del
tancament administratiu, com feia el franquisme a Espanya, de mitjans de comunicació no
venuts als seus interessos fins a l’empresonament de periodistes no agenollats davant el
poder, com l’espanyol Pablo González, sense que el seu govern el defensi. I fins a les
mesures econòmiques i energètiques que estan fent que a tot Europa la inflació assoleixi
cotes mai vistes en la vida de les últimes generacions. Tot això es fa amb el pretext de la
guerra. Una guerra que, si bé es lliure en territori europeu, ha estat provocada per una
potència que està a l’altre costat de l'Atlàntic. Una potència a la qual els euròcrates estan

subordinats, de tal manera que es lesionen els interessos, no ja dels ciutadans d’a peu, sinó
de grans països sencers, per més que aquests hagin decidit callar i agenollar-se. Així hem
vist el govern alemany encaixar impertèrrit el sabotatge del seu principal enllaç energètic,
perpetrat per una potència que diu ser aliada seva. Clar que això no ens hauria de
sorprendre, puix no fa tants anys que aquesta mateixa potència va reconèixer obertament
que espiava els telèfons de la cancellera Merkel i no va passar res.
Un nou exemple de la degradació antidemocràtica d'aquests euròcrates ens el donen les
recents declaracions de Josep Borrell sobre el “jardí europeu enfront de la selva exterior”.
Declaracions repugnants i que traspuen racisme pels quatre costats. Precisament la classe
de racisme que està sembrant de cadàvers tota la Mediterrània.
Enfront d'aquesta deriva autoritària i clarament antieuropea hi ha, malgrat tot, una
consciència europea. Una consciència que va molt més enllà de la UE. Aquesta consciència
europea s'està manifestant ja als carrers. Ho fa a França, a Itàlia, a Alemanya, a Txèquia.
Reclama una Europa sobirana, sense blocs militars i en pau. Però també ho fa fora de la
UE, com en les grans mobilitzacions estiuenques dels treballadors a Gran Bretanya, cosa
que demostra clarament que Europa comença a tenir una ciutadania conscient de si mateixa
més enllà del que significa la UE. Totes aquestes manifestacions posen damunt la taula
l'exigència d'una transformació total de l'actual UE i de tot Europa.
A Espanya estem patint les mateixes agressions, com ho posa de manifest la pressió
a què ens està sotmetent la Comissió Europea per a privatitzar el nostre sistema de
pensions, alhora que vol retallar les actuals, o la imposició que augmentem la nostra
despesa militar, ja molt alta, dedicant a això els recursos imprescindibles per a la Sanitat i
l'Ensenyament, tan danyats aquests darrers anys. Per això ha arribat el moment que ens
unim a aquestes mobilitzacions democràtiques i mostrem que una altra Europa és possible.
Una Europa que no estigui subordinada als EE.UU., sinó que prengui les seves decisions
pensant exclusivament en l'interès dels seus ciutadans i que prioritzi el manteniment del
poder adquisitiu de salaris i pensions. Una Europa sobirana en tota la seva extensió
continental, que mantingui una política de pau, que renunciï a l'augment dels pressupostos
militars i que protegeixi la llibertat d'expressió. Una Europa en la que no càpiguen persones
com Von der Leyen, Borrell i tots els que intenten fer-nos a la idea que en qualsevol
moment pot sobrevenir una hecatombe nuclear.
Per això estem avui aquí. Per a exigir això i per a posar una primera pedra en el
camí, perquè això no és més que un primer pas al que han de seguir molts més.
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