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editorial

20 de Fevereiro: digamos NOM para construir outra Europa
A maioria do nosso povo, mesmo hoje,
carece de informaçom ajeitada sobre
este Tratado constitucional. Tampouco
se dérom as garantias suficientes para
um debate público e plural  altura do
que se pretende aprovar; o único a que
assistimos nestes dias é a um
bombardeio mediático para nos
convidarem a votar SIM “ainda que
desconheçamos o que dia
Constituiçom”, por nom fazer do
silenciamento sistemático dos que
defendemos o NOM, toda umha prova
de rigorismo democrático.
Após meio século de integraçom, os
órgaos mais representativos
conservam um papel marginal e os que
de verdade decidem carecem de
controlos democráticos efectivos. As
novas competncias reconhecidas ao
Parlamento europeu som mínimas. Os
verdadeiros “senhores da
Constituiçom” continuam a ser o
Conselho (europeu e de ministros), a
Comissom, o Tribunal de Justiça e o
Banco Central. Nom é de surpreender
que nessa rede oligárquica, a única
inovaçom salientável em matéria de
democracia participativa –o direito de
proposta cidadá— fique nas maos da
Comissom, considerada já a mais
neoliberal na história da Uniom. Como
projecto destinado a dirigir a vida da
Europa durante os vindouros 30 ou 50
anos, este texto nom pode ser
considerado nengum “passo em
f r e n t e ”, c o m o a s s e g u r a m o s
promotores do SIM.O carácter da
Galiza como naçom sem Estado,
oprimida por um Estado imperialista a
que a nova Constituiçom garante a
estabilidade das suas fronteiras, o qual
significa que esta CE impede o
exercício do legítimo direito dos povos 
autodeterminaçom, seria suficiente

motivo para dizermos NOM a esta
Constituiçom.

Temos de votar NOM a este
Tratado constitucional porque:
- Foi elaborado a partir do mais puro
ocultismo por um grupúsculo de
b u r o c ra t a s e n o m p o r u m h a
assembleia constituinte
representantiva da vontade dos povos
e das classes trabalhadoras do
continente.
- Nega o direito de autodeterminaçom
de povos como o galego e consagra
como inamovíveis as fronteiras dos
estados.
- Ilegaliza línguas e estabelece
hierarquias entre culturas.
- Oficializa o neoliberalismo como
paradigma para promover polo poder
político e impossibilita modelos sócioeconómicos alternativos.
- Supedita o modelo social e ambiental
a umha economia de mercado e 
concorrncia. Sacraliza o modelo
neoliberal e as políticas monetaristas.
Nom garante a soberania alimentar e o
emprego rural, já que aposta em
exclusiva pola produtividade.

- Teima nas políticas de flexibilidade,
em lugar de procurar o pleno emprego
e eliminar a precariedade laboral.
- Ratifica o retrocesso dos direitos das
e dos trabalhadores e a liquidaçom e
privatizaçom do sector público.
- Tam só reconhece o modelo
tradicional de família e nom promove
m e d i d a s d e c h o q u e c o n t ra o
patriarcado. Nom se fai mençom 
igualdade entre mulheres e homens, e
nom se reconhecem os direitos sexuais
e reprodutivos.
- Nom se assume o fenómeno da
imigraçom e da emigraçom de umha
óptica solidária.
- Promove o belicismo imperialista e
mantém a aliança imperialista da
OTAN. Avaliza o intervencionismo, a
ocupaçom e o saque de povos inteiros.
- É umha consituiçom fechada,
blindada e portanto praticamente
impossível de modificar, já que se
necessitaria o acordo de todos os
estados membros. Se for ratificada,
qualquer modificaçom substancial do
Tratado constituicional exigirá o acordo
unánime dos 25 membros da Uniom. A
sua revisom, nom só jurídica, mas
política, resultará quase impossível.
Defendemos a necessidade de
dizermos NOM a este Tratado
constitucional, como primeiro passo
para a construçom de umha Europa
alternativa: social, democrática,
ecológica, pacífica, laica, respeitosa
com a igualdade de género e com a
diversidade sexual, cultural e nacional.
A única Europa que, tomada a sério,
poderia pôr-se ao serviço de um
internacionalismo solidário de nova
face e ganhar o compromisso dos
milhons de mulheres e homens que
hoje a contemplam com compreensível
cepticismo.

20 de Fevereiro, todas e todos devemos VOTAR NOM
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Constituiçom europeia: aval jurídico para o controlo social e a repressom
Do discurso oficial, assegura-se que a
Constituiçom europeia (CE) vem
garantir os direitos e liberdades d@s
europeus e construir um espaço de
liberdade, segurança e justiça
referencial. Embora esta leitura
subjectiva tenha alcançado um sucesso
notável, sendo reproduzida incluso por
sectores ditos progressistas e
nacionalistas veja-se, por exemplo, o ex
eurodeputado Camilo Nogueira-, nom
resiste a análise crítica: a construçom
europeia e a Constituiçom que a
exprime a nível jurídico, nom só nom
caminham numha direcçom
democratizadora e garantista, como
avançam há anos no sentido contrário.
Os alicerces da Europa Policial pugéromse muito antes de ser redigido o texto
que os consolida e formaliza
juridicamente.
Em primeiro lugar, a CE valida os
acordos interestatais de carácter policial
e judicial atingidos com anterioridade à
sua redacçom (Trevi, Schengen,
Maastricht, Laeken, Madrid, etc.).
Acordos que construem o macro Estado
policial europeu e a sua Justiça
supeditada, limitam as liberdades
formais especialmente após o 11-S- e
satanizam a dissidência política. O
rechaço do Tratado Constitucional nom
se reduz portanto à sua letra escrita e
formalismos vácuos, mas também ao
que aceita implícitamente: Europol,
Eurojust, a Euroordem de busca e
captura de cidadá(n)s, a definiçom legal
de terrorismo, as “listas negras” de
pessoas e organizaçons dissidentes e o
controlo intensivo das comunicaçons.
Europol: a polícia de maos livres
Europol é o corpo policial europeu
reconhecido no art. 276 da CE.
Constituído em 1995 sob presidência
espanhola da UE, é peça fulcral no
desenho repressivo. Segundo o seu
Convénio, maneja informaçom de
“pessoas (...) suspeitas de terem
cometido ou participado num delito que
seja competência de Europol, sem
necessidade expressa de terem sido
condenadas por tal”. A dia de hoje, nom
é fiscalizável judicial nem politicamente
e goza de plena liberdade de actuaçom.
Prova disto é que o seu pessoal é
obrigado a se abster de “toda actividade
que puder atentar contra a dignidade de
Europol”, fica dispensado de declarar
nos processos judiciais e de se submeter
a pesquisa. O texto da CE nom invalida
estas normas que definem o

funcionamento de Europol.
Mais do que as armas, Europol maneja
portanto o rato do computador e,
embora hoje nom opere em espaços
públicos, a CE abre a porta a esta
possibilidade (art. 276). O
alargamento competencial continuado
caracteriza o corpo policial da UE: a CE
afirma claramente a este respeito que
Europol poderá intervir sobre todas “as
formas de delinqüência que lesionarem
um interesse comum que for objecto
dumha política da UE”, estendendo a
competência de Europol a todos os
campos.

A condiçom de Polícia Política fica
expressa no Documento Madrid
(2001), assinado polos responsáveis
policiais da UE. Europol define aíi a sua
política face o terrorismo de grupos
radicais e anarquistas. A posterior
equiparaçom do termo terrorismo com
toda forma de dissidência política situa
Europol como a polícia para o controlo
de pessoas e organizaçons opostas à
Europa dos Estados e o Capital. A CE
avaliza juridicamente esta inaceitável
situaçom que já se produz de facto.
Eurojust: Justiça à medida de
Europol
Segundo o art. 273, Eurojust é a
organizaçom judicial da Uniom. Criada
em 2002, tem como objectivos
declarados a luita contra o delito
especialmente, o terrorista- e a
aceleraçom da assistência judicial.
Formalmente garantista de direitos e
liberdades, Eurojust subordina-se de
facto à Europol através dum
intercámbio permanente de
informaçom, a assunçom da
inviolabilidade do corpo repressivo, a
aplicaçom da Euroordem de busca e
captura de cidadá(n)s mecanismo que
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suprime as mínimas garantias legais
anteriores para “agilizar” a entrega
de pessoas entre Estados- e a
determinaçom legal de que pessoas
e organizaçons pretendem “alterar
gravemente ou destruir as
estruturas políticas, económicas,
ambientais ou sociais dum país”,
sendo, portanto, terroristas e
devendo ser ilegalizadas,
perseguidas e tratadas penalmente.
Terrorismo: acusaçom onde
todo cabe
Também aqui a realidade foi por
diante da CE. O texto assume a
posteriori a homologaçom de
legislaçons antiterroristas estatais e
a definiçom de terrorismo pactuada
com antelaçom polos estados.
Sinteticamente, um delito qualquer
passa a se considerado penalmente
“terrorista” e tratar-se como tal
quando a sua finalidade for “alterar
gravemente ou destruir as
estruturas políticas, económicas,
ambientais ou sociais dum país”. As
intençons primam sobre os feitos e é
Eurojust que julga a
intencionalidade.

governos da UE (británico, italiano,
espanhol, etc.) acelerárom esta
dissoluçom de fronteiras entre
segurança exterior e interior, militar e
policial. A directiva aprovada polo
Governo do PSOE para a implicaçom
do Exército espanhol em labores
antiterroristas assim o demonstra no
nosso caso.
A Constituiçom permite a
actividade na sombra de Enfopol
Criado no Documento Enfopol 112

O silêncio da CE a respeito de Enfopol
é eloqüente: valida a existência dum
sinistro organismo capaz de fiscalizar
as comunicaçons d@s cidadá(n)s da
UE. Nom estamos a falar de políticaficçom, mas dumha crua realidade: a
liquidaçom da confidencialidade na
comunicaçom electrónica. O mito
orwelliano do Grande Irmao é já
presente. A CE que se votará a 20 de
Fevereiro apenas pretende legitimálo no plano jurídico.

FORO SOCIAL GALEGO CONTRA A CONSTITUIÇOM EUROPEIA

Aliás, a Uniom tipifica como delitos
terroristas entre outros “os danos
aos meios de transporte público, às
infraestruturas públicas, os ataques
por meio de interferências com
sistemas de informaçom” e incluso
“a ameaça de cometer qualquer
dos delitos enumerados
a n t e r i o r m e n t e ”. A p o l í t i c a
securitária nom pom no seu
objectivo só organizaçons armadas,
mas estende a vigiláncia e a
repressom ao movimento antiglobalizaçom e os movimentos de
libertaçom das naçons sem Estado
da Europa. A intervençom dos
sucessivos executivos espanhóis é
essencial para explicar estes e
outros contributos à versom mais
repressiva da Uniom.
Por último, seguindo o ronsel de
acordos interestatais anteriores,
racha-se o princípio clássico do
carácter individual da
responsabilidade penal, estende-se
esta às pessoas jurídicas
(associaçons, publicaçons, etc.) e
abre-se a porta à actuaçom penal
sobre organizaçons legais se um
indivíduo das mesmas cometer um
delito terrorista. Ao calor do 11-S, os

10037/95, assinado polos Estados
membros, Enfopol é o organismo de
vigiláncia e escuita das
comunicaçons electrónicas na UE
(chamadas telefónicas a fixo ou
telemóvel, faxes, correios
electrónicos, navegaçom na rede,
etc.). Enfopol opera sem autorizaçom
judicial e oferece ilimitada
informaçom à Europol para as suas
pesquisas, liquidando de facto a
privacidade das comunicaçons.

No passado sábado 22 de Janeiro,
concluiu o Foro Social Galego
organizado pola Plataforma galega
polo NOM à Constituiçom Europeia.
Decorreu ao longo dos dias 20, 21 e
22 no paraninfo da Faculdade de
Geografia e História de Compostela.
Como era de esperar, a repercussom
mediática foi nula, devido ao boicote

dos meios de comunicaçom, que
ocultárom e silenciárom a realizaçom
do Foro. Estas jornadas permitírom a
aproximaçom da interpretaçom de
diversos aspectos da Constituiçom
Europeia, sobre a qual, a um mês do
Referendo consultivo, ainda continua
a existir um grande desconhecimento.
Apesar de se ter o desenvolvimento
das jornadas centrado na
Constituiçom, e ter sido muito
p o s i t i va m e n t e a va l i a d o p o l a s
organizaçons que conformam a
Plataforma, isto nom impediu que,
aliás, fosse também debatida a actual
Uniom Europeia e o modelo
económico e político-social que esta
persegue: imperialista, centrada nos
estados e ao serviço do Capital, o
Patriarcado e a Guerra.
Dentre as distintas conferências e
debates que decorrêrom, há que
salientar umha massiva assistência à
intitutalada “Europa e a guerra global
permanente”, em que participárom
Nicolás González, Carlos Taibo e o
arquitecto iraniano Hossein Keshavaz
Manesh, quem, através de um
percurso histórico polo Oriente Médio,
explicou o tipo de relaçons existentes
entre Ocidente e Oriente, baseadas
sempre numha relaçom de poder do
primeiro sobre o segundo; enquanto
este desequilíbrio nom mudar, e nom
se tender para um relacionamente de
igualdade, o conflito será
permanente, vaticinou.
Contodo, foi na sessom que encerrava
o Foro, “O sujeito político da
Constituiçom Europeia”, que houvo
umha maior afluência de pessoas. Foi
umha mágoa que, devido à falta de
tempo, nom se pudesse concluir o
colóquio com Mario Bulgarelli,
Domingos Antom Garcia, Joseba
Iparragirre e Xosé Luís Méndez Ferrín.
O que nas intervençons destes três
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dias se pujo de relevo foi que esta
Constituiçom nom modifica e mesmo
piora muitas das condiçons de vida
existentes hoje em dia na Uniom.
Insistiu-se em que propostas
importantes feitas por organizaçons
ecologistas nom fôrom aceites e em
que o Tratado nom propom nengum
mecanismo de controlo para regular a
actuaçom das multinacionais fora da
UE, o qual perpetua as situaçons
actuais de abuso.
Insistiu-se também em que esta
Constituiçom perpetua o patriarcado,
já que a igualdade e a nom
discriminaçom por razom de sexo
nom som merecentes de articulado
especial nengum; e nom se aborda
em absoluto a problemática específica
de género, com o qual se nega a voz
das mulheres.
De outra parte, salientou-se o aspecto
lingüístico, no senso de que este
Tratado resulta “discriminatório,
contraditório e inútil”, como afirmou
Carme Hermida no debate “As línguas
e a Constituiçom Europeia”. Esta
Constituiçom estabelece umha
divisom entre línguas de “primeira” e
de “segunda”, como explicou Maurício
Castro, e nom considera em nengum
momento as línguas das naçons sem
Estado; claro está que tampouco som
consideradas nem reconhecidas as
próprias naçons sem Estado.
Esta Europa, a do Capital, as guerras,
as injustiças, o patriarcado e o
imperialismo, nom é pois a nossa
Europa, nem esta é a nossa
Constituiçom. Para concluir, diremos
que, citando a ideia de um dos
conferencistas da última sessom, a
nossa é umha Europa humanista;
umha Europa da solidariedade; umha
Europa dos povos onde as naçons sem
Estado tenham pleno reconhecimento
e soberania.

