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la democrÀcia, la ue i els estats naciÓ

La DemOcrÀcia, aVui, estÀ Ben 
rePresentaDa Per La ue i eLs 
seus estats nació?

La construcció d’un espai europeu de sobirani-
es compartides, per al desenvolupament d’una 
societat europea referenciada en el seu model 
social de benestar i d’igualtat, més enllà d’un 
mercat econòmic únic i una política monetària 
era, i és, un deute encara no assolit i que ha per-
dut posició en els darrers anys de crisi.

El fort endeutament d’una bona part dels 
països del sud de la UE, la recent incorporació 
d’una part dels països de l’Est, amb economies 
febles, una política de protecció financera de la 
city londinenca i una posició hegemònica d’Ale-
manya i de les seves entitats financeres, han jus-
tificat les polítiques de la UE per fer front a la 
pèrdua de rendibilitat dels valors dels mercats 
financers en l’esclat de la bombolla financera 
al 2007, devaluant la renda per capita de la UE, 
transferint el deute privat al deute públic, provo-
cant la pèrdua de milions de llocs de treball i el 
augment de les desigualtats socials, fruit de les 
retallades d’una política d’austeritat continuada 
en el decurs dels anys de crisi, ofegant alguns 
països com Grècia, Portugal, Espanya o Itàlia.

Paradoxalment, les mateixes institucions 
financeres que van provocar la crisi han estat les 
que han determinat els criteris d’avaluació de la 
situació econòmica dels països i la seva gestió 
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pressupostària, qualificant la prima de risc, és a 
dir, el preu de finançament del deute públic, amb 
la clara finalitat de garantir la recuperació de la 
pèrdua de valor que els mercats havien patit amb 
la caiguda de Lehman Brothers i posteriorment 
la resta de mercats financers. 

L’estratègia era clara: devaluar les econo-
mies dels països sense estructures financeres 
pròpies amb capacitat de suportar el seu finan-
çament pressupostari i ofegar-les amb uns incre-
ments desorbitats dels interessos al finançament 
del deute, fets que facilitaven una ràpida recupe-
ració de la pèrdua dels valors als mercats, retro-
bant-se amb la recuperació dels seus capitals en 
termes anteriors a la crisi i incrementant més 
encara l’acumulació de capitals.

Aquesta situació ha normalitzat l’aparició 
d’espais no democràtics per definir polítiques, fer 
el seguiment del seu desenvolupament pels dife-
rents països, avaluar les seves mesures i “si calia”, 
sancionar les seves decisions. Espais que han 
limitat el caràcter democràtic dels Estats nació i 
de la mateixa UE per fer realitat la representativi-
tat de la ciutadania mitjançant el sufragi univer-
sal i disposar amb unilateralitat i proteccionisme 
dels mercats financers, de les polítiques econò-
miques i socials dels diferents Estats de la UE. 

La Troika, conformada per l’FMI, el BCE 
i la Comissió Europea, ha intervingut les econo-
mies de diferents països de la UE, amb l’objectiu 
de garantir la implementació de polítiques d’aus-
teritat sense mesura que han empobrit milions 
de ciutadanes i ciutadans europeus. Ningú no 
l’ha elegida per constituir-se com a organisme 
que estableixi les polítiques a la UE però, en 
canvi, ha fixat els criteris d’austeritat, ha inter-
vingut els pressupostos de països, ha forçat els 
canvis de governs i ha propiciat que tecnòcrates 
arribin a presidir governs, com és el cas d’Itàlia.

Aquests marcs autoritaris, fora de tota 
norma democràtica, sense la participació dels 
pobles, en contra dels interessos de la majoria i 
amb greus efectes per a la societat i per a l’econo-
mia de la UE, han governat els designis de la UE 
durant els pitjors anys que hem viscut en pau a 
Europa des de la Segona Guerra Mundial.

Els efectes han provocat situacions com la 
de Grècia, amb una política de destrucció de drets 
i d’empobriment d’un país, doblegant la voluntat 
d’un poble que després d’un intens i llarg procés 
de mobilitzacions i mitjançant un referèndum 
havia donat un mandat al seu Govern. La Troika, 
en una posició sense precedents,  ofegant la seva 
economia, va obligar el govern de Tsiriza a rene-
gociar el seu pla de viabilitat, tornant a imple-
mentar noves retallades de drets a la ciutadania 
grega. Aquesta ha estat una de les majors expres-
sions antidemocràtiques que s’han produït en el 
decurs d’aquests anys de crisi econòmica, social 
i democràtica.

Es va fer de manera semblant a Portugal, 
però amb una resposta diferent del Govern, que, 
assumint una part de les orientacions de la Troi-
ka, ha reconduït la seva situació amb polítiques 
expansives d’inversió en la despesa social i estra-
tègica que han propiciat receptes que esmenen 
les recomanacions-imposicions de l’austeritat 
extrema promoguda des dels instruments no 
democràtics de la UE.

A Espanya, al 2010, en un format diferent, 
es va imposar una bateria de mesures de reta-
llades i  un pla de rescat bancari, per concretar 
l’estratègia dual que abans esmentava, de deva-
luar l’economia del país i de recuperar els valors 
financers, en aquest cas amb el rescat bancari.

Aquelles mesures van acabar amb instru-
ments financers de caràcter social, com era el 
cas de les caixes d’estalvis; es va procedir a un 

procés de concentració de les entitats financeres, 
es van tancar les línies de crèdit, es va protegir 
el passiu immobiliari dels comptes de resultats 
dels bancs, passius que van acumular amb el 
creixement de la bombolla immobiliària i que es 
van quedar “apalancats” en els seus balanços... 
En definitiva, es va garantir que tot el flux de 
crèdit, que majoritàriament provenia dels bancs 
alemanys, tingués capacitat de retorn i de rendi-
bilitat per protegir el seu estatus financer. 

En paral·lel, es va obrir la porta a un 
seguit de retallades dels pilars fonamentals del 
nostre Estat de benestar, en educació, sanitat, 
protecció social, inversió en infraestructures i de 
les condicions de treball per devaluar els salaris 
dels treballadors i les treballadores, reformes 
que va posar en marxa el PSOE i que va apro-
fundir amb una clara orientació ideològica, més 
enllà de l’economia, el Partit Popular.

En aquest sentit, a Catalunya el govern de 
CiU es va posar a la capçalera de les retallades 
i, a més de donar suport a les realitzades pels 
governs centrals del PSOE i el PP, va aprofundir 
la sortida ultraliberal amb les decisions pròpies 
del govern de la Generalitat.

ningú no ha elegit la troika per 
constituir-se com a organisme que 
estableixi les polítiques a la ue 
però, en canvi, ha fixat els criteris 
d’austeritat, ha intervingut els 
pressupostos de països, ha forçat els 
canvis de governs i ha propiciat que 
tecnòcrates arribin a presidir governs.”
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d47Tots els governs socialdemòcrates i de 
dretes arreu d’Europa es van plegar a les políti-
ques liberals que afeblien els Estats nació i capi-
talitzaven les seves polítiques a les voluntats dels 
mercats financers, controlats per unes poques 
fortunes a nivell mundial que han acumulat 
quantitats ingents de capital, aprofundint en l’es-
cletxa social, incrementant els índex de pobresa  
i afeblint els marcs democràtics arreu d’Europa.

La primera onada de retallades va pro-
vocar canvis en els governs que es van posar al 
front d’aquestes polítiques, fent pensar que la 
democràcia podia corregir les malifetes, però 
res més lluny de la realitat. Els instruments de 
poder dels mercats financers guanyaven l’opinió 
pública i, per tant, la majoria social,  amb més 
propostes de privatització dels béns i serveis 
públics, més retallades en el marc laboral com 
a solució de l’atur, amb un repartiment de cada 
cop menys recursos públics dels Estats, és a dir, 
amb més polítiques liberals per aprofundir les 
desigualtats.

Malauradament, els hi va funcionar, i als 
principals països de la UE  la dreta governà la 
segona etapa de la crisi, amb una segona recessió 
al començament i una incerta recuperació en els 
darrers anys.

A dia d’avui, encara s’imposen aquestes 
polítiques injustes, ineficaces i poc democràti-
ques. I ara, els governs aguanten millor el des-
gast electoral de les societats a les seves retalla-
des.

És el cas del nostre país, amb una UE fis-
calitzant els nostres instruments financers, el 
nostre sostre de despesa, la nostra política pres-
supostària; el Partit Popular a Espanya i la antiga 
CiU, ara PdeCat, a Catalunya, en coalició, seguei-
xen governant amb polítiques d’ajustos, després 
d’anys de polítiques antisocials.

Amb la manca de democràcia, els instru-
ments de poder dels mercats han trobat espais 
identitaris per desviar l’atenció de la ciutadania i 
mantenir el suport a les seves polítiques. Amb la 
manca de voluntat de repartir la riquesa total, per 
repartir només un tros d’aquesta, el millor es fer-
nos barallar entre nosaltres i per això, a menys 
democràcia, menys solidaritat. 

Proteccionisme econòmic, enduriment de 
fronteres, increment de la xenofòbia, menystenir 
col·lectius laborals, siguin funcionaris o treballa-
dors amb drets, limitacions de llibertats, segre-
gació educativa... Mesures que acompanyen a les 
receptes econòmiques i que els  permeten seguir 
enriquint-se desmesuradament  amb un clar afe-
bliment democràtic.

Ho estem veient a Espanya i Catalunya. 
Una forta confrontació institucional no els impe-
deix posar-se d’acord en criteris econòmics que 
mantenen els criteris dels dictats dels mercats.

Les reformes laborals, el sostre de despesa 
pública, les retallades en educació, sanitat i pro-
tecció social, la llei Wert d’educació, “la llei mor-
daça” per coartar les protestes contra les seves 
polítiques, la privació de llibertat democràtica al 
treball encausant a més de 300 vaguistes amb un 
article del codi penal provinent del règim fran-
quista, són mesures que, sols i a vegades junts, 
han imposat en els darrers anys.

Per això, la resposta a la pregunta de 
l’enunciat, “La democràcia, avui, està ben repre-
sentada per la UE i els seus Estats nació?” és 
“NO”. La democràcia, avui, no està ben represen-
tada per la UE ni pels seus Estats nació. La demo-
cràcia, avui, està distorsionada, està intervingu-
da, i necessita un procés de regeneració amb 
més participació de qualitat de la ciutadania.

Al meu parer, no es tracta de participar de 
manera lineal i contínua en qualsevol iniciativa 

que hagi de considerar-se en forma de consulta. 
La democràcia qualitativament sana ha de refor-
çar els espais d’organització dels marcs polítics 
representatius i sobretot, els àmbits de la societat 
civil com garants del correcte funcionament de 
les institucions.

La democràcia efectiva és la que resol de 
manera col·lectiva els espais de participació de la 
societat, la que promou l’associacionisme, la que 
li reconeix marcs de concertació, la que reforça 
el seguiment i la vigilància del paper de les insti-
tucions, la que dignifica el caràcter representatiu 
de manera col·lectiva, la que garanteix que les 
persones dedicades compleixin amb un marc 
ètic i unes obligacions de transparència, la que 
col·lectivament s’imposa als poders fàctics i els 
poders dels mercats, la que garanteix alternatives 

És possible una altra europa, uns altres 
estats nació. una europa enquadrada per una 
carta social, per un marc d’harmonització 
fiscal, per polítiques d’acollida d’immigrants, 
per polítiques de cooperació multilateral 
internacional, per un marc de treball solidari.”

La democràcia, avui, no està ben 
representada en la ue ni en els 
seus estats nació. La democràcia, 
avui, està distorsionada, està 
intervinguda i necessita un procés 
de regeneració amb més participació 
de qualitat de la ciutadania.” 

d’economia real sobre les especulacions d’acu-
mulació de capitals, la que prioritza les persones 
per sobre de qualsevol altre interès.

És possible una altra Europa, uns altres 
Estats nació. Una Europa enquadrada per una 
carta social, per un marc d’harmonització fiscal, 
per polítiques d’acollida d’immigrants, per polí-
tiques de cooperació multilateral internacional, 
per un marc de treball solidari. Una Europa amb 
un fort model social i Estat de benestar que des 
d’una aposta ferma per la sostenibilitat ambiental 
gestioni els seus recursos per garantir de mane-
ra suficient i solidària les necessitats de la gent, 
amb criteris d’igualtat de drets. 

En definitiva, una Europa i uns Estats 
nació amb DEMOCRÀCIA •


