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Una Europa d'esquerres o de dretes. Això és el que hem de decidir a les 

eleccions al Parlament Europeu. Veient com han anat aquests darrers 

anys les propostes i decisions preses a la UE, la disjuntiva en aquestes 

eleccions és molt clara. Ara mateix no sols hi ha una majoria 

conservadora al Parlament i a la resta d'institucions comunitàries, sinó 

també als governs amb més pes, com Alemanya, Itàlia i França. La dreta 

ha volgut allunyar la UE dels valors que sempre havien caracteritzat el 

nostre continent: les idees progressistes, el model de servei públic o la 

defensa dels drets dels ciutadans. En definitiva, l'Europa social. I això és 

el que hem de canviar. Hem de frenar la deriva neoliberal d'Europa, que li 

han fet prendre els que ara manen. 

 

Solem veure les institucions de la UE allunyades de nosaltres i dels 

problemes del carrer i pensem que les seves decisions no ens afecten en 

el dia a dia. Ens equivoquem. El Parlament ha aprovat aquests darrers 

quatre anys més de 400 lleis de serveis, immigració, seguretat social i 

dret laboral. No fa gaire la cambra, després de mesos de mobilitzacions 

del sindicalisme, va rebutjar la directiva de les 65 hores, una proposta de 

la Comissió Europea per establir la setmana laboral màxima de 65 hores 

en lloc de les 48 vigents, a més d'imposar la individualització de les 

relacions laborals per sobre de la negociació col·lectiva. Això ens afecta. 

I fa tres anys els sindicats també vam sortir al carrer per aconseguir que 

el Parlament modifiqués una altra directiva ultraliberal de la Comissió, la 

Bolkestein, que pretenia retallar els salaris, els drets laborals i la 



protecció social dels treballadors de la UE. Això també ens hauria 

afectat, i molt. 

 

Hem d'anar a votar per decidir qui volem que ens representi i defensi (o 

amenaci) els nostres drets. Per aconseguir un Parlament que aprovi lleis 

com la que reconeix que, a partir de 2011, els treballadors d'ETT tindran 

els mateixos drets que qualsevol altre treballador, o el recent 

reforçament que s'ha fet dels Comitès d'Empresa Europeus. I per 

aconseguir una Europa més enfortida i més progressista que assoleixi un 

nou pacte social per fer-nos sortir de la crisi. 

 


