Quin projecte per a Europa defensem des de Desbordem #EnComú?
Les eleccions al Parlament Europeu ens han de servir per obrir el debat sobre diversos
elements clau que un projecte radicalment sobiranista com Catalunya en Comú, també
les nostres aliades de Unidos Podemos, haurien de replantejar. Aquesta nova onada
electoral comença amb campanes d'arribada d'una nova crisi que ens prepara el
capitalisme i amb el fantasma de l'odi de l'extrema dreta creixent arreu d'Europa sense
excepcions: les andaluses han marcat el canvi de cicle. També arriba després d'un
mandat marcat per la imposició de l'austeritat i de l'atac a les sobiranies dels Estats
membres, el cop d'Estat sense tancs perpetuat a la Grècia de Syriza, l'acord de la
vergonya sobre les refugiades amb la Turquia d'Erdogan, la lluita internacional contra
tractats com el TTIP i similars... Moltes coses han passat des de 2014 que cal analitzar
per aprofundir en la nostra aposta sobre política europea.
L'equip de Desbordem #EnComú, organitzades des de la pluralitat de visions sobre
Europa, defensem un projecte que ens serveixi per donar diverses respostes:
Cal organitzar una reacció davant el segrest de les sobiranies per part d’un procés
d’híper-globalització que ha posat les persones en mans de mercat globals
interdependents i institucions transnacionals antidemocràtiques. No podem seguir
obeint unes elits que necessiten les nostres crisis per mantenir els seus beneficis.
Es necessita construir espais de resposta que qüestionin si som aquí per a treballar per
l’estabilitat dels banquers i inversors internacionals o bé l’estabilitat de les persones.
Hem d'avançar cap a espais que defensin l’estabilitat i sobirania de les persones des
d’una perspectiva internacionalista, pacifista i antiracista, que ens situï a cada una de
nosaltres i els nostres drets socials davant dels interessos dels mercats.
Hem de recuperar la sobirania ciutadana i popular, incloses la sobirania econòmica i
monetària. Necessitem acords de cooperació internacional que trenquin amb els
interessos de les elits, que cada cop ens porten a una Unió Europea més desigual, i
desactivin l’ofensiva de creixement de l’extrema dreta. Aquests acords sorgiran de
reconstruir ponts i teixir xarxes de solidaritat entre les classes populars d’arreu.
Es requereix posar en valor els projectes socials i rupturistes com la tasca de
plataformes sorores i internacionalistes de lluita contra els Tractats de Comerç i Inversió
(TTIP, CETA, JEFTA, etc.). S’ha d’anar un pas més enllà a través de lluites com el
feminisme, la defensa dels DDHH de migrants i refugiades, i el paper fonamental de
lluites sindicals com la d’Amazon o els riders que han tingut una coordinació
supraestatal. Per tot això, defensem una aliança amb l’esquerra alternativa d’arreu
d’Europa i amb els seus moviments socials.
Rebutgem una Europa pensada, construïda i dirigida per les elits. Quin és el límit? No
volem repetir casos com el de Grècia, on les institucions econòmiques i els Estats més
poderosos han imposat les lògiques d’austeritat i privatització sota el pretext del deute i
el manteniment de l’euro. Per nosaltres recuperar sobiranies passa per una Auditoria
Ciutadana del Deute i l’assumpció d’una premissa: impagament del deute il·legítim així
com la desobediència social i institucional als Tractats de Lliure Comerç i als Tractats
que s'han anat aprovant per a construir la mateixa UE. Assumim que tota política
contrària a l'austeritat passarà per desobeir els Tractats i enfrontar-se als poders
internacionals.
Estem fartes de l’Europa fortalesa i d’una política de fronteres racista i classista. Un
projecte solidari ha de garantir el dret a refugi i que cada Estat assumeixi els
compromisos d’asil. No podem tolerar de cap manera les condicions inhumanes dels
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camps de refugiades, rebutjant acords de la vergonya com el produït amb la Turquia
d’Erdogan. Això també implica fer canvis en la Frontera Sud: garantir els drets a les
migrants i denunciar els macro beneficis de les empreses dedicades a la repressió i
securitització. No podem permetre’ns avançar cap a una militarització de les nostres
societats.
Apostem per construir un sistema internacional basat en el respecte a la sobirania de
les persones, així com amb la carta de Drets Humans. Exercir la sobirania a través d’un
control democràtic de les finances i amb polítiques redistributives, industrials i
comercials que fomentin models de desenvolupament sostenibles, polítiques de plena
ocupació, sense fer competència deslleial a la resta de països. En definitiva, una
defensa d’una estratègia internacionalista potent basada en la solidaritat real i les
aliances entre iguals.
En conclusió, cal donar la batalla per transformar i aprofundir la democràcia a Europa.
Cal refundar la UE superant l’intergovernamentalisme insolidari, impulsant-ne la
democratització i posant fi a lògiques de l’austeritat. Així podrem construir una Europa
realment democràtica i amb més solidaritat política. Però això s’ha de combinar amb la
consideració que la UE actualment té un disseny com a projecte deslligat del control
democràtic i que, per tant, cal preparar el terreny per anar més enllà dels límits marcats
pels tractats i institucions per construir, guanyar i recuperar sobiranies. En el moment
on ens trobem, la continuïtat del projecte europeu passa per fer un gir total a la seva
pròpia naturalesa, o construïm una Europa que garanteix drets o s’ha acabat Europa.
Per defensar aquest projecte i les tasques que se’n deriven, hem organitzat un equip
plural, més lligat a l’activisme que a trajectòries partidistes, sense quotes i amb
experiència contrastada en la lluita pels drets socials, tant sigui des del municipalisme
com a través de la lluita contra la globalització. Aquest equip, la gent de Desbordem
#EnComú, defensem el nostre projecte a través del nostre compromís amb complir el
Codi Ètic i defensar l'ideari, principis i valors de Catalunya en Comú.
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