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L’AUSTERITAT ÉS INÚTIL I INJUSTA, I LI MANCA TOTA
LEGITIMITAT

A EUROPA,
ENS LA JUGUEM
EL QUE HEM PERDUT A EUROPA AMB L’AUSTERITAT

Tal com mostren els indicadors socioeconòmics, escriuen els grans
economistes i comencen a reconèixer, ﬁns i tot, actors com el Fons
Monetari Internacional, l’austeritat és contraproduent. Alimenta
una espiral de deﬂació i de competència a la baixa que afebleix
l’economia i empobreix la societat. La seva manca de legitimitat genera, a més, una creixent desconﬁança i desafecció envers les institucions democràtiques i el futur del mateix projecte europeu.

Quan el proper 25 de maig se celebrin les eleccions al Parlament
Europeu, es compliran 4 anys des que es va començar a imposar
l’imperi de l’austeritat a Europa. Una intervenció econòmica en tota
regla que ha tingut conseqüències desastroses allà on s’ha aplicat.
Una política dictada des de l’autoritarisme i l’arrogància ideològica
que ha errat en el diagnòstic i en les mesures que ha forçat. La governança europea s’ha distingit per tres fonaments que són profundament equivocats:
Pobresa a Grècia

El deute és a l’origen de la crisi. Tot i que l’Estat espanyol o Irlanda eren dels països amb el deute públic més baix a Europa, aquest
és presentat com a responsable de la crisi. Així, per reduir el deute
es congelen o rebaixen els salaris a la funció pública, es retallen les
prestacions a l’educació, la dependència o la sanitat, i es privatitza el
patrimoni de l’Estat per donar “conﬁança” als mercats.
L’atur ve de les rigideses del mercat laboral. Per donar seguretat als empresaris i perquè contractin es facilita l’acomiadament
col·lectiu i l’individual, es precaritzen les modalitats de contractació,
però també s’augmenta l’edat de jubilació o es redueix la durada i
la quantitat de la prestació als desocupats, per forçar l’augment de
l’oferta de mà d’obra al mercat laboral.
La competitivitat depèn de l’evolució dels sous. Per fer competitius els estats i augmentar la seva capacitat d’exportació, es força la
baixada dels salaris. Així, es descentralitza la negociació col·lectiva, es
retalla el salari mínim i s’elimina l’actualització automàtica del salaris
o desapareix la ultraactivitat. L’objectiu últim és posar ﬁ al fet que els
interlocutors socials ﬁxin els salaris.

L’austeritat és:
INÚTIL. Allà on s’han aplicat les polítiques d’austeritat, s’ha aconseguit justament el contrari del que es pretenia. Si es volia rebaixar el
deute, aquest ha augmentat. Si s’havia de facilitar la contractació, el
que ha augmentat és l’atur. La pretesa millora de la competitivitat
ha afeblit la capacitat industrial dels estats i ha tret valor afegit a les
seves economies.
INJUSTA. La intervenció econòmica ha incrementat les diferències
entre els països que formen la Unió Europea, però també dins les
nostres societats. Les víctimes han estat, especialment, els més vulnerables, que han estat els primers a perdre la feina i han viscut amb
especial virulència les conseqüències de les retallades en les polítiques educatives, sanitàries o socials.
IL·LEGÍTIMA. L’austeritat atempta contra els tractats mateixos, perquè no promou un alt nivell d’ocupació, no reforça la cohesió social
i territorial, i no respecta la necessària qualitat dels serveis públics ni
tampoc l’autonomia dels interlocutors socials. El grau d’intervenció
xoca, ﬁns i tot, amb la Carta de Drets Fonamentals de la UE, amb la
Carta Social Europea i amb algunes normes internacionals del treball
de l’OIT.

www.ccoo.cat
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AQUESTA NO ÉS L’EUROPA QUE VOLEM
Banc central europeu

Menjador social a Polònia

UNA AGRESSIÓ CONTRA L’ECONOMIA
I LA SOCIETAT

ELS QUE PAGUEN LA FACTURA SÓN ELS TREBALLADORS
I LES TREBALLADORES

L’austeritat comporta la contracció de l’activitat
econòmica. En el cas de Grècia aquesta ha estat del
25% del PIB. La manca d’ingressos i el cost del crèdit
augmenta el deute públic. Del 97% al 127,8%, a Portugal, del 2010 al 2013; ﬁns al 176% el 2013, a Grècia,
tot i els dos rescats, i de prop del 40% a gairebé el
100%, a l’Estat espanyol, des del 2008.
La manca de liquiditat i les facilitats legals per acomiadar incrementen les taxes d’atur: a Portugal, des del
2008, s’han destruït 800.000 llocs de treball, un 15%
de l’ocupació; a l’Estat espanyol s’ha passat del 8,3%
el 2007 al 26,03% el 2013, i a Xipre, del 5% al 17,3%,
els darrers 4 anys. L’atur juvenil a Irlanda ha pujat del
12,7% al 30,4%; del 22,1% al 55,3%, a Grècia, o del 16,4
al 37,7%, a Portugal. Avui a Catalunya un de cada dos
joves no té feina.
La intervenció política en la negociació col·lectiva
és evident a Europa. A l’Estat espanyol, la setmana següent de signar el II Acord, es va aprovar la reforma
laboral. A Irlanda i Romania s’han eliminat els convenis
a escala nacional. A Grècia, Portugal, Hongria, Itàlia i
Espanya s’han donat facilitats a les empreses per desvincular-se dels convenis. A Portugal, de 116 convenis
publicats el 2010 s’ha passat a 9 el 2013, i el nombre de
treballadors i treballadores aixoplugats per un conveni
ha baixat d’1,5 milions a 300.000. A l’Estat espanyol la
baixada ha estat de 12 a 5 milions.

Als darrers anys, 18 de 27 estats europeus han hagut d’afrontar recomanacions
i exigències de política salarial. S’han abaixat els salaris mínims, ﬁns a un 22%
a Grècia, però també els salaris en la funció pública, ﬁns a un 30% a Romania i
Letònia. Del 2010 al 2013, els salaris dels treballadors i treballadores han baixat en
relació amb la inﬂació un 22,9% a Grècia, un 14,8% a Hongria, un 10% a Xipre, un
7,9% a Romania, un 7% a l’Estat espanyol i un 6,7% a Portugal.
També s’han disparat les taxes de desigualtat i de pobresa. Juntament amb
Romania és a l’Estat espanyol on avui hi ha més risc de pobresa, ﬁns al 29,9% per
als menors de 18 anys, el 2012. Per la davallada de la sanitat pública, a Grècia va
augmentar, del 2010 al 2012, la mortalitat dels nadons en un 43%, i a Catalunya
es detecten problemes amb la malnutrició infantil. Les execucions hipotecàries a
l’Estat espanyol han passat de 20.549 el 2008 a 75.375 el 2012, amb 23.774 desnonaments. La pobresa comporta també un increment de l’emigració, especialment dels més qualiﬁcats. Fins a 100.000 persones giren les espatlles a Portugal,
cada any, gairebé la meitat dels que fugen del nostre país.
La injustícia i la manca de legitimitat posa en qüestió la credibilitat dels governs
i del projecte europeu mateix. La confiança en els governs ha baixat, des del
2009, del 40% al 15% al sud d’Europa, i la satisfacció amb la democràcia, del 50%
al 30%. L’Eurobaròmetre mostra una pèrdua de valor de la Unió Europea, en la
qual el grau de conﬁança ha baixat de la tardor del 2009 a la del 2013 del 48%
al 31%. En el mateix temps les persones que tenen una imatge negativa de la
UE gairebé s’han doblat i les que són pessimistes davant del futur d’Europa han
augmentat del 27% al 43%.
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VOTEM L’EUROPA QUE ENS MEREIXEM!
Europa necessita un fort canvi de rumb. Per això cal aturar, abans que
res, les polítiques d’austeritat i la governança econòmica per revisar
què ha fallat i com evitar en el futur els greus errors que s’han comès
els darrers quatre anys. Més enllà d’això, Europa ha de recuperar la
seva dimensió social, tot i que també la cultura de cooperació i solidaritat, que s’ha sacriﬁcat per un model en el qual preval la competència entre estats. Si el projecte europeu ha de ser atractiu, s’ha de
normalitzar el seu funcionament democràtic, però recuperar i reforçar
també el diàleg social. Finalment, no hi haurà una sortida de la crisi
si no hi ha un programa fort de recuperació i d’inversió que permeti
crear ocupació de qualitat i fer, així, justícia respecte dels 26,5 milions
d’aturats que hi ha a Europa.

Alemanya

PROU DE DEVALUACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA A EUROPA!
El cost, en termes de cohesió, de justícia i de credibilitat del projecte
europeu que ha tingut l’austeritat, ha estat excessiu. És fonamental
revisar la governança econòmica per garantir la seva qualitat democràtica i el manteniment dels drets socials i laborals. La competència
a la baixa en els salaris, en la qualitat dels serveis públics, en els impostos i les cotitzacions amenaça i devalua l’economia, però també
la cohesió social i territorial a escala europea. Europa necessita una
política econòmica comuna, però també una política social. Potser
els desequilibris macroeconòmics amenacen Europa, però encara
l’amenacen molt més els desequilibris socials.
EL QUE FA FORTA EUROPA ÉS LA SOLIDARITAT!
El protagonisme polític del Consell Europeu i el paper d’alguns estats a l’hora d’aproﬁtar la crisi del deute per reforçar la seva posició
hegemònica suposen un risc important per a la Unió Europea. És
necessari recuperar una cultura de solidaritat i democràcia que impedeixi les jerarquies entre estats i doni valor, de manera global, a la
solidesa i la cohesió d’un projecte que comparteixen 500 milions de

ciutadans i ciutadanes. No és acceptable que mentre es posava el crit
al cel per evitar una unió de transferències, hi hagués una forta transferència de capital públic a privat. El crèdit del Banc Central Europeu
als bancs privats, a l’1%, arribava als estats al 6% i al 7%. Els estats no
poden ser víctimes de l’especulació. És prioritari un deute europeu
mutualitzat!
NO HI HAURÀ EUROPA SENSE MÉS DEMOCRÀCIA
Al llarg dels darrers quatre anys s’ha esceniﬁcat un procediment profundament antidemocràtic que posa en qüestió l’arquitectura institucional europea. Mentre que a la presa de decisions s’han afegit actors
aliens a la Unió Europea, com l’FMI en el cas de la troica, d’altres s’han
extralimitat en les seves funcions, com el Banc Central Europeu, o no
han estat a l’altura del seu paper, com la Comissió Europea, que ha de
garantir el respecte als tractats. L’òrgan democràtic per excel·lència,
el Parlament Europeu, però, ha estat marginat. Democratitzar Europa
signiﬁca donar més iniciativa al Parlament i facilitar que accedeixi al
Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè faci respectar els tractats. La legitimitat del govern econòmic europeu rau en el Parlament!
FISCALITAT JUSTA I OCUPACIÓ DE QUALITAT
Per superar la situació actual, l’economia europea necessita fortes inversions. Els recursos necessaris han de venir, en primer lloc, d’una
cooperació reforçada entre els estats i aplicar-se en la persecució del
frau i de l’evasió ﬁscal, que costa a la Unió Europea 1 bilió d’euros l’any.
En segon lloc, han de venir de la coordinació de la política ﬁscal, on
l’ajust competitiu per part dels estats suposa una reducció dels ingressos estatals i un incentiu permanent per a la deslocalització empresarial. I, ﬁnalment, han de venir de la qualitat de l’ocupació, que
ha de ser l’activador de la demanda a escala europea i el garant de la
viabilitat del model social. Més enllà d’això, però, la Unió Europea necessita concertar urgentment un pla d’inversions com el que promou
la Confederació Europea de Sindicats (CES).

Croàcia
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EL PLA D’INVERSIONS DE LA CES
La Confederació Europea de Sindicats ha proposat un Pla d’inversió per al
creixement sostenible i l’ocupació de qualitat. Aquest Pla proposa invertir
anualment al llarg dels propers 10 anys un 2% del PIB europeu per generar
fins a 11 milions de llocs de treball i fer front als actuals reptes ecològics,
demogràfics i socials. El pla s’adreça especialment al desenvolupament de
l’economia verda, amb una forta empenta a la indústria, l’àmbit de la transformació energètica, les xarxes de transport i infraestructures, la formació
i l’educació, però també les polítiques socials que combatin la creixent pobresa i desigualtat social. El finançament del Pla es preveu mitjançant una
imposició inicial a les rendes altes, fonts addicionals, com l’impost de transaccions financeres, i els bons a llarg termini.

QUÈ FA EL PARLAMENT EUROPEU?
El Parlament Europeu exerceix, juntament amb el Consell i la Comissió, la
funció legislativa a la Unió Europea. Disposa, a més de poder pressupostari,
de competències per exercir el control democràtic sobre les institucions
europees. Amb el Tractat de Lisboa es van duplicar les àrees de decisió política ﬁns a arribar a les actuals 80. Qualsevol acord al qual s’arribi requereix
el vistiplau del Parlament Europeu, inclòs l’Acord de lliure comerç que la
Comissió negocia amb els EUA. Es calcula que un 80% de la legislació que
ens afecta als ciutadans i treballadors a la nostra vida quotidiana ve del
Parlament Europeu.
El Parlament Europeu està format actualment per 766 diputats i diputades,
organitzats en 7 grups parlamentaris i escollits per sufragi directe per prop
de 375 milions de votants. El 2009 va participar en les eleccions tan sols
el 43% dels votants europeus. La participació a l’Estat espanyol ha anat
baixant des del 1999 en cada nova convocatòria i en la darrera va arribar,
tan sols, al 44,9%, davant del 65% dels italians o el 60% dels irlandesos.

CAL VOTAR PER CANVIAR EUROPA!
Si volem aturar l’ofensiva neoliberal i recuperar l’Europa que ens mereixem, hem d’anar a votar el proper 25 de maig.
Per molt que es pretengui convertir aquestes eleccions en un tràmit de segon ordre, tenen una importància capital
per al nostre futur als propers cinc anys. Per això:

Fem campanya dient: “No a l’abstenció!”.
Llegim i debatem amb els nostres companys i companyes les propostes
dels partits.
Pengem les informacions de què disposem als taulells dels nostres centres de treball.
Anem a votar el proper dia 25, i votem pel progrés econòmic i social!
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JAVI LÓPEZ, candidat del PSC
“Si volem competir al món ho haurem de fer
amb valor afegit, amb coneixement, amb
inversions en educació i infraestructures”

Si fem una lectura dels darrers eurobaròmetres veiem com creix la desafecció davant
del projecte europeu al conjunt de la UE. Com
analitzeu aquest fenomen?
Els eurobaròmetres ens diuen que, en la percepció que hi ha a Espanya i a Catalunya de les
institucions europees, el canvi de confiança és
brutal. Hem passat en només 5 anys de 3 de 4
ciutadans que hi confien, a només 1 de cada 4.
Aquesta bretxa s’ha consolidat sobretot als països del sud d’Europa i a l’Europa meridional, i
això no és casualitat. Què ens ha anat passant?
En primer lloc, durant la darrera dècada, en relació amb l’euro, hem anat traspassant sobirania a
les institucions europees. Aquest traspàs, però,
no ha anat acompanyat de control democràtic,
de debat públic. En segon lloc, i ara especialment amb la crisi, s’han donat unes respostes
que moltes vegades no escoltaven l’opinió dels
ciutadans i ciutadanes, sinó que es feien malgrat
el patiment que els provocaven, amb receptes
que ha anat imposant la UE i que alguns governs
nacionals han aplicat amb molt de gust i amb
molt d’entusiasme, com aquí a casa nostra. Però
aquestes receptes sabem que estan provocant
no només una situació molt injusta, sinó profundament ineficaç aquí, al sud d’Europa.
Aquestes receptes que dius que estan aplicant tenen un marc formal, però també un
contingut ideològic…
Jo crec que les respostes que s’han donat han
estat fruit de la correlació de forces polítiques

que hi ha hagut a Europa durant els darrers anys
i al fet que hi ha hagut una força política, la del
Partit Popular Europeu, que tenia més vots, que
tenia més governs nacionals, que controlava la
Comissió Europea, amb el Sr. Barroso al capdavant, que tenia la presidència al Consell, amb
el Sr. Van Rompuy, i una majoria molt consolidada a escala europea. Fruit de tot això s’han
anat imposant unes receptes molt vinculades a
la nova tecnocràcia conservadora, és a dir, una
política molt monetarista. Què s’ha receptat? El
còctel econòmic que ha imposat la UE ha estat
molt clar: en primer lloc, l’austeritat pressupostària. La màxima expressió d’això és el que s’ha
fet a Grècia, tot i que també al conjunt del sud
d’Europa. Una austeritat que no només critiquen
els espais d’esquerra sinó fins i tot l’FMI. Una
austeritat que provoca recessió, que fa caure els
ingressos, que augmenta el dèficit, i tornem un
altre cop a la casella de sortida. Això és el que
ha passat, i té un efecte devastador també sobre
el mercat laboral. En segon lloc, la devaluació
interna, sota la lògica que, com que no podem
devaluar, l’única manera de guanyar competitivitat a Europa és abaixar els salaris. Això ens
sembla una absoluta barbaritat. Primer, perquè
si fos per salaris baixos, Haití, per exemple, seria
el país més competitiu, i òbviament no ho és.
Segon, perquè si volem competir al món ho haurem de fer amb valor afegit, amb coneixement,
amb inversions en educació, infraestructures…
I, en tercer lloc, la política monetària, que ha estat molt restrictiva, diferent de la que ha aplicat

http://fjavilopez.tumblr.com/

la Reserva Federal o el Japó, molt pensada en
la inflació sense tenir en compte que l’escenari
en què entrem ara és de deflació. L’efecte que
ha tingut sobre nosaltres ha estat com apujar
la calefacció en un edifici que està en flames.
Aquest és el còctel que hauríem de ser capaços
de superar i aquestes eleccions són una gran
oportunitat perquè hi hagi un punt d’inflexió en
les respostes a la crisi.
Les noves competències del Parlament
Europeu podran arreglar, tot i que sigui parcialment, el dèficit democràtic que s’ha fet
palès en les institucions europees?
Jo crec que hem fet passos endavant, i s’han
de reconèixer. El nostre objectiu és fer del Parlament Europeu l’òrgan que té una fiscalització
directa, que té un vot directe, que té un mandat
directe i situar-lo en el centre de la presa de decisions de la UE. Aquest és el nostre objectiu. Val
a dir que el Tractat de Lisboa situa els processos
de codecisió, amb el Consell i la Comissió, com
a procés ordinari de decisió. I aquest és un pas
positiu. Per això, aquest serà el Parlament Euro-
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peu que escollim més potent i amb més poder
que mai hem tingut, i acompanyat especialment
per la possibilitat d’escollir el nostre president
de la Comissió Europea, que és, si fa no fa, un
govern europeu. Hem tingut un president, el Sr.
Barroso, incapaç d’influir en absolutament res.
I nosaltres presentem un candidat, jo crec que
molt potent, un socialdemòcrata alemany, una de
les poques veus autocrítiques que hi ha hagut
a la UE durant els darrers anys. El candidat que
presenta el Partit Popular Europeu, el Sr. Juncker,
ha estat l’encarregat de l’Eurogrup, és a dir, la
mà executora de la troica en els rescats. L’home
que a l’Eurogrup, fins i tot literalment, escanyava De Guindos (tots en recordem la fotografia).
Qui tingui un eurodiputat més, el Partit Popular
o el Partit Socialista, serà qui serà al davant de
la Comissió.
Quines són les vostres propostes econòmiques a escala europea?
Hem de fer dues coses a la vegada. En primer
lloc, invertir radicalment les respostes que
s’han donat a la crisi econòmica. Què vol dir
això? Apostar decididament per la recuperació
econòmica i una política expansiva en termes
pressupostaris que, sobretot, faci inversions al
sud d’Europa i aposti per la creació de llocs de
treball. Això és absolutament fonamental. La
nostra fórmula per guanyar competitivitat ha
de ser mitjançant l’educació, que hauria de representar un 6% del PIB per Estat, mitjançant la
inversió en infraestructures i l’apoderament de
la ciutadania en termes també professionals.
Això acompanyat d’una política del Banc Central
Europeu diferent, que asseguri i salvaguardi els
estats i el seu deute i acabi definitivament, tot i
que sembla superada, amb la crisi del deute sobirà. Això, d’una banda. En segon lloc, hem de
decidir què volem que sigui Europa per a aquest
segle, ja que encara no ho hem decidit. La nostra
opinió és que les eines que vam construir, que
vam crear per fer el pacte social, a cada estat
nació al segle XX a Europa, a fi de salvaguardarles, s’han de situar al nivell europeu. I per això
cal construir un marc laboral europeu amb drets
garantits, un salari mínim interprofessional europeu, un pressupost públic suficientment potent

per ser un pressupost federal. Avui en dia és només l’1% del PIB i no serveix com a palanca per
a la recuperació econòmica. Una harmonització
pel que fa a la construcció del pacte social del
segle XX al segle XXI, perquè és l’única manera
que tenim de salvar-lo.
Un dels problemes que tenim per salvar
l’ocupació és el problema del flux de crèdit
cap a la petita i la mitjana empresa, un crèdit
que és molt més car aquí que en altres països
i que posa en qüestió, entre d’altres, també la
qüestió industrial.
Un dels punts centrals del programa del Partit Socialista Europeu, aprovat fa poc a Roma,
parla del compromís per una reindustrialització
a Europa. Estem convençuts que el paper que
pot tenir Europa al món és sobretot tenir una indústria potent, que serà diferent de la que vam
tenir al segle XX, òbviament, però que exporti
fruit del coneixement. Per això, calen inversions
de les administracions públiques en un moment
de consolidació fiscal que s’està fent de manera errònia. En un moment en què hi ha dèficit
per part de les administracions públiques al sud
d’Europa, la palanca que pot fer que això canviï
són les institucions europees. Però no es pot fer
amb l’1% del pressupost, sinó que s’hauria de
fer amb una eina central dels estats per poder
fer inversions, que és el deute. Fins que no tinguem un deute comú i col·lectiu, els eurobons,
no serem capaços de fer-ho. Una de les coses
que hem après en aquesta crisi són les dificultats que tenim els 17 o 18 països que compartim
la moneda per afrontar el futur si tenim sistemes
laborals i sistemes fiscals diferents i no disposem d’un banc central europeu que exerceix de
banc central.
Finançament implica fiscalitat. Quin és el
marge que veu el Partit Socialista Europeu o
quines són les prioritats que situaria pel que
fa a la política fiscal?
La política fiscal és molt important perquè és una
eina fonamental per lluitar contra el que nosaltres creiem que és el principal problema de la
nostra era: les desigualtats. La paraula clau per
entendre el que passa a Catalunya i a Espanya i

a Europa són les desigualtats. Desigualtats entre
classes, entre estats, de gènere i entre generacions. Què li ha passat a Catalunya i a Espanya?
Nosaltres, durant la crisi econòmica, hem retrocedit 10 anys en termes de renda per capita, però tenim les desigualtats iguals que fa 30
anys. Hem retrocedit, no una dècada, sinó tres
dècades en termes de desigualtats.
El que nosaltres proposem és que siguem capaços d’harmonitzar fiscalment l’espai comú i
especialment la zona euro. El que no pot ser és
que les empreses se’n vagin a pagar impostos a
Irlanda i després es deslocalitzin a l’est d’Europa.
Tampoc pot ser que no tinguem una política prou
agressiva, com mereixen els paradisos fiscals
que tenim aquí al continent. Finalment, hauríem
de fer una política que fos intel·ligent a l’hora
de distribuir els nostres impostos. Jo crec que
Espanya té enormes problemes, té un sistema
fiscal que hauria d’abordar una reforma molt
profunda, perquè és en el mercat laboral on recau tot el pes del sistema impositiu espanyol.
Si volem indústria i tenir un mercat laboral més
potent per lluitar contra les desigualtat, haurem
de tornar a equilibrar els factors impositius que
tenim en termes de capital i treball.
Quant al finançament, el Tractat del Banc
Central Europeu té funcions molt marcades
a l’hora de permetre la inversió i el finançament extraordinari en plans de recuperació.
Jo crec que hi ha mecanismes per fer-ho. És veritat que els tractats diuen el que diuen i que les
normes del Banc Central Europeu diuen el que
diuen. Però és de sentit comú que l’ocupació i
el creixement econòmic siguin també un objectiu per al Banc Central Europeu. Més enllà, però,
del canvi, el que ha fet baixar la temperatura, pel
que a fa la prima de risc, no van ser les mesures
d’austeritat ni les mesures que van prendre els
governs nacionals. Van ser les paraules del Sr.
Draghi, quan va dir que en darrer terme acabaria
salvaguardant la zona euro i va començar a injectar diners als mercats secundaris per comprar
deute sobirà. Veiem l’enorme paper que ha fet el
Banc Central Europeu. Nosaltres creiem que és
raonable que aquesta compra del deute sobirà
es faci de manera directa perquè estem deixant
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interessos molt baixos als bancs perquè després
recomprin els estats. Hi ha una proposta que, a
més, ha elaborat Rocard, l’exministre francès,
que té a veure amb això. Finalment necessitem
eurobons, ja que per compartir patiment també
haurem de compartir responsabilitats, no? I això
és el que nosaltres estem defensant, perquè a
més del deute comú et permet construir inversions per vertebrar el futur. Jo crec que totes
aquestes coses són les que pot fer el Banc Central Europeu.
Un dels sectors més desconeguts de la política comuna són els partits europeus. Quin
valor penseu que aporten els partits europeus a la construcció d’Europa?
Crec que és un valor fonamental, perquè si no
tenim projectes polítics europeus, una idea
d’Europa determinada, no es podrà construir
Europa. I aquesta és una qüestió clau. La nostra
postura política és que el que hauríem de fer és
rescatar l’ànima del projecte europeu, convertir
aquest espai en un espai de dignitat col·lectiva i
no en un espai on fa la sensació que el que compartim són els colors dels bitllets. I aquí el Partit
Socialista Europeu i la socialdemocràcia hi tenen
un paper molt important, perquè o bé construïm
una majoria suficient al Parlament Europeu en
aquestes eleccions que permeti obtenir la presidència de la Comissió o perdrem 5 anys més,
i als ulls de molta gent el somni europeu es pot
convertir i s’acabarà convertint en un malson.
És probable la gran coalició alemanya a
escala europea per fer front a una situació
d’emergència?
No, jo crec que de cap manera. Perquè les respostes que s’han donat i que es defensen són
radicalment diferents. Jo no estic d’acord amb
les coalicions. Alemanya ha tingut sempre una
cultura política que té a veure amb aquesta lògica de govern entre tots els partits. Existeix també
en els governs federals i té a veure amb la seva
cultura política històrica, ja que la gran coalició
no és el primer cop que es fa. Nosaltres hem
aconseguit, també en el partit socialdemòcrata

alemany, un salari mínim interprofessional per
primera vegada a Alemanya. I hem reduït l’edat
de jubilació als 63 anys. Tot i que jo no hi estigui
d’acord, val a dir que hem aconseguit influir, els
socialdemòcrates, a Alemanya. Ja m’agradaria
a mi això per al meu país. I el que pot ser criticable… Aquí, al Parlament Europeu, qui tingui
un eurodiputat més és qui tindrà la presidència
de la Comissió. I, a més, aquí ho sabem tots. El
que podem intentar és, l’endemà, utilitzar la gran
coalició, si obtenim una majoria al Parlament
Europeu. Imaginem que tenim la majoria al Parlament Europeu i la presidència de la Comissió
la tingui un socialdemòcrata alemany. La Sra.
Merkel es podria trobar en una situació molt incòmoda, perquè serien els mateixos que sustenten el seu Govern els que poden fer caure el seu
Govern nacional. Tindria per sobre, per primera
vegada, la presidència de la Comissió Europea i
una majoria del Parlament Europeu.
L’augment de la xenofòbia i del racisme
europeu denota moltes mancances, però,
sens dubte, una d’elles és que no tenim una
política d’immigració comuna…
En primer lloc, s’ha fet referència a un dels greus
problemes que comença a patir Europa, i és
l’augment dels moviments populistes d’extrema
dreta, antieuropeus en moltes ocasions, racistes
i xenòfobs, que ensenyen la pitjor cara d’Europa,
que també existeix en la seva història. I, en moltes ocasions, hi ha tics que veiem que fan semblar massa aquest continent al dels anys trenta
del segle passat. Hi ha una força d’extrema dreta que ara mateix va primera a les enquestes a
França, a Holanda i a Àustria, i un partit populista
que va segon a Gran Bretanya, segons les enquestes. I això respon a una pulsió de fons que té
a veure amb el replegament nacional i el replegament identitari i de rebuig a la immigració. La
nostra postura és molt clara. Aquest és un dels
grans adversaris. Jo crec que nosaltres hem de
construir un espai diferent també pel que fa a la
política migratòria. Hem de reconèixer les nostres limitacions, i ser capaços de fixar una política migratòria comuna. Però hem de construir

també un espai de dignitat col·lectiva amb els
que som aquí i amb els de fora. El que veiem
que ha passat a les fronteres del sud d’Espanya
i a la Mediterrània és absolutament deplorable
i supera qualsevol límit que tingui a veure amb
la dignitat humana. I aquí, nosaltres i els partits
d’esquerra hem de ser molt clars, sabent que
hi ha d’haver control de fluxos migratoris, que
nosaltres tenim unes capacitats limitades, especialment amb la situació econòmica que tenim, i
que més enllà de la política de fluxos migratoris,
que hauria de ser europea, el que cal és una política de gestió de la diversitat dels nostres països. Perquè els nostres països seran diversos en
termes culturals, ètnics, religiosos, d’aquí per a
sempre. I si no es gestiona bé aquesta diversitat també hi pot haver problemes amb segones
i terceres generacions, com hem vist en altres
països.
A la darrera pregunta volem llançar un missatge més personal i constructiu. Des del teu
propi perfil com a jove europeista què penses
que pot aportar Europa?
Jo explico sempre les darreres setmanes que la
meva sensació és que, les darreres dècades, Europa havia enviat el missatge de si us esforceu,
si treballeu, si treballeu molt, si us sacrifiqueu…
els vostres fills tindran un futur millor. Fruit de
molt d’esforç i molt de treball, aquesta lògica de
progrés ha anat, en termes generals, funcionant,
també acompanyada de molta lluita col·lectiva,
de molt esforç i de molt de treball per part de
molta gent. I aquesta lògica ha permès que
gent de la meva generació, gent com jo, tingui
oportunitats. Tinc la percepció que ara les institucions europees envien el missatge que ens
sacrifiquem molt, en forma de retallades, que
treballem més per menys, però que el futur dels
nostres fills no els importa. I aquesta és la lògica
que cal revertir. Cal expressar a les urnes que és
inacceptable.

Ricard Bellera
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RAMON TREMOSA, candidat de CiU
“Els nòrdics, sense dèficit públic i via exportacions industrials de valor afegit, van tenir un
2010 i un 2011 de nassos, i avui tenen taxes
d’atur del 4% i del 5% amb creixements de
productivitat”

www.tremosa.cat

L’Eurobaròmetre de la tardor del 2013
ens mostra un creixent distanciament i una
desafecció de la ciutadania davant la UE.
Quina importància hi doneu?
Això no és fruit de la casualitat. Hi ha hagut un
intent deliberat de “brussel·litzar” fracassos
nacionals i de nacionalitzar èxits europeus.
S’han fet unes campanyes molts curioses. Per
exemple, a l’Estat espanyol s’han criminalitzat
les caixes d’estalvi, se les ha culpat, se les ha
liquidades. En canvi, al nord d’Europa, tots els
partits, de tots els àmbits, reconeixen que les
caixes d’estalvi han salvat la indústria i el crèdit
l’any 2009 i el 2010. També han carregat a la
UE culpes polítiques que no té. Per exemple, la
política fiscal és únicament i exclusiva responsabilitat dels estats membres. La UE no té cap
competència fiscal. La UE, l’any 2010, no tenia
cap instrument en forma d’FMI, no tenia cap
mecanisme per rescatar un país que havia fet
fallida fiscal i l’havia feta tot sol. Mario Draghi,
president del BCE, cada mes i mig, quan ve a
la Comissió d’Economia, ho recorda: “Cada país
és l’únic responsable de la seva política fiscal
i de la seva situació fiscal”. Farem un pèssim
negoci culpant Europa d’una cosa que no ha

fet, si hi ha molta abstenció i molts vots a partits antieuro o antieuropeistes.
Potser la ciutadania demana a la Unió Europea alguna cosa més…
També hi ha un altre element. La UE té un pressupost ínfim, només són 30.000 milions, tres
vegades el de la Generalitat, per a 28 països.
Això és menys de l’1% del PIB de la UE-28.
Obama té 50 vegades més pressupost per fer
polítiques federals. No és el cas de la UE, que
no recapta cap impost, ni tan sols la taxa de
transaccions financeres que la Comissió Europea va proposar com a única taxa d’àmbit europeu. Els catalans sabem molt bé el poder que
té un parlament que només gasta, però que no
recapta res. Llavors un dia et retallen les transferències, com van fer els socialistes britànics
per derrotar Cameron fa un any, retallant el xec
britànic. Llavors la UE diu: jo tinc un pressupost,
si vostè me’l retalla, hauré de reduir beques
Erasmus, etc. La gent té la imatge que la UE ho
pot tot, ho salva tot, ho decideix tot, ho imposa
tot, i no és veritat. Aquesta és una informació
que per a mi és clau, perquè la gent es pugui
fer una idea sobre qui és responsable de la
situació de crisi del país. El nord d’Europa va
sortir de la crisi ja el 2010.
Les polítiques fiscals que es promouen
des de la UE es fixen de manera gairebé exclusiva en la despesa. Diuen que tan sols

rebaixant el deute es pot generar confiança.
Com analitzeu, vosaltres, aquest plantejament ideològic de l’austeritat?
Quan entres a l’euro i prens una decisió política et beneficies de la moneda més forta i més
estable del banc. Jo no diria que és ideologia,
és un principi de civilització. Quan l’SPD pacta
amb Angela Merkel, li demana un salari mínim,
però no li qüestiona el dèficit zero. És a dir, per
a l’esquerra nòrdica, quadrar el pressupost és
un principi de civilització. Per què? Ho va dir
en Martin Schulz, a Barcelona en un esmorzar
amb El Periódico fa un any i mig: “Des de l’any
1945, l’experiència de l’esquerra nòrdica, alemanya i escandinava és que quan en 4 anys un
govern triplica el dèficit i el deute genera una
bombolla de deute”. Com va passar amb el segon tripartit… Això com es desembussa? Això
com s’arregla? Doncs apujant els impostos a
les classes mitjanes i treballadores i privatitzant serveis públics. I Martin Schulz deia: “Jo
sóc d’esquerres i vull, a 30 anys vista, pensió
pública, escola pública i sanitat pública, i, per
tant, sóc el primer interessat a quadrar cada
any el pressupost per no crear bombolles de
deute que acaben d’aquesta manera. Per tant,
només augmentaré la despesa pública quan el
PIB creixi i la recaptació creixi. I si cau el PIB i
la recaptació, retallaré tant com calgui per fer
dèficit zero. I això per als verds alemanys, per
als verds escandinaus, per als socialdemòcrates suecs, per a l’SPD alemany no és un tema…
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Llavors no tenen gaire sentit les polítiques anticícliques…
És clar. L’altre dia posava al Twitter el gràfic
d’El País: “2014, Espanya, cinquè any consecutiu. Caiguda de dos dígits del crèdit a les pimes…”. Això t’expulsa empreses solvents, no
tenen crèdit, tanquen, i l’atur arriba a més del
20%… El dèficit públic no soluciona una crisi, això és erroni. Ben utilitzats, aquests diners
poden ser un gran coixí, però no necessàriament és així. La prova és que els nòrdics, sense dèficit públic, via exportacions industrials
de valor afegit, a finals del 2009 es recuperen
i tenen un 2010 i un 2011 de nassos. I avui
tenen taxes d’atur del 4% i del 5%, i creixement de la productivitat. L’estat del benestar
només és possible si hi ha creixement fort de
la productivitat i creació de riquesa. No es pot
repartir si no s’ha creat abans. I al sud hi ha
dinàmiques i qüestions que no només tenen
a veure amb la política fiscal: morositat de les
administracions, manca de seguretat jurídica
en les inversions internacionals, justícia lenta
i deficient, fiscalitat imprevisible i depredadora
de l’esperit emprenedor, fracàs de les reformes
laborals, mà d’obra amb un alt fracàs escolar,
inversions ferroviàries no orientades a la política de creixement… Si Espanya té la crisi que
té no és tot per culpa de l’austeritat. Perquè
Europa demana que quadris el pressupost: si
vols gastar el 80% del PIB en despesa pública,
recapta el 80% del PIB en impostos, no el 20%.
Però quadra el pressupost perquè estàs en un
grup de moneda única i l’euro no és el dòlar.
No hi ha demanda infinita d’euros als mercats
internacionals. Per tant, la decisió de les retallades socials no es pren a Brussel·les, es pren
al Parlament de Madrid, que és el que té tota
la responsabilitat de dir “potser que parem uns
anys els AVE i mantinguem les prestacions socials de les autonomies”. I això, per a mi, és
molt important.
El tema que més preocupa la ciutadania
és l’atur. Hem vist com els darrers anys s’ha
perdut ocupació i la que s’ha creat és, sobretot, ocupació precària…

Difonem informacions que no es donen mai
als diaris. Alemanya no era partidària, quan
Grècia menteix amb el dèficit públic i fa fallida,
de comprar deute grec. Qui havia de substituir
Trichet no era Draghi, sinó que era Webber,
que ja feia un any que feia conferències per
ser president. Quan França guanya la batalla i
es compra deute grec, qui presenta Draghi és
només Sarkozy. Angela Merkel diu: “No, no, no.
Retirem el nostre candidat i la foto la faràs tu
sol. Perquè començaràs comprant deute grec i
acabaràs comprant deute italià, deute espanyol, deute portuguès i no resoldràs la crisi fiscal. I si ara Grècia fa fallida i és només la seva
responsabilitat, això és un senyal per als altres
països, claríssim. I nosaltres no volem una unió
de transferències”. Als alemanys, quan tu els
expliques: “Ara comprarem deute des del BCE”,
tremolen i recorden dues guerres i el nazisme i
tot el que ha succeït a Alemanya: la ruïna moral
de les classes mitjanes als anys trenta. A Grècia, li han donat 270.000 milions d’euros, que
és una xifra que equival a 1,5 vegades el PIB
de Catalunya, i això són diners dels ciutadans europeus.
Si Grècia no paga aquest agost, la broma de
Grècia haurà costat a l’Estat espanyol més que
Bankia. A Portugal, li han donat 70.000 milions
d’euros, i saps qui estava en contra del rescat de
Portugal? Doncs els partits socialistes de Finlàndia, Suècia, Dinamarca… Estaven en contra
del rescat perquè deien: “Donareu diners i, en
contra del tòpic, no hi ha prou condicionalitat
de reformes a fons”. Això no són ultraliberals
neosalvatges, són socialistes nòrdics. Això no
s’explica als diaris. Llavors, aquí fem l’exercici
fàcil de dir “tot és culpa de l’austeritat”.
Però ens interessa especialment el tema
de l’ocupació, la destrucció al sud i la
precarització al nord, on, a Alemanya, per
exemple, hi ha 7 milions de treballadors que
han de complementar el seu sou amb ajuts
socials per arribar a finals de mes.
Qui crea ocupació són les pimes. Llavors,
pregunta’t si les polítiques d’entorn macroeconòmic ajuden les pimes o no. I veuràs

al sud una distància brutal. Les pimes no tenen
un entorn favorable. Jo conec moltes empreses
petites i mitjanes o professionals que treballen
menys, perquè si tenen una punta de feina i
han de contractar algú, aquest fet els representa un embolic tan gran… i després descontractar és tan complicat que no surt a compte.
Per exemple, el grup liberal demòcrata, quan hi
ha els partits nòrdics, que són de govern, diu
que l’economia no creix amb bombolles immobiliàries com les que proposa la dreta del sud
europeu. No creix amb bombolles de deute
públic, com a vegades alguns socialismes del
sud d’Europa proposen. Creix amb més lliure
circulació de persones, de mercaderies, de serveis, de factors de producció i facilitant la feina
a les pimes. I per això el programa econòmic
d’aquests partits es dedica més al mercat intern i, sobretot, a facilitar tràmits per a les pimes, a crear una fiscalitat que estimuli més…
Per exemple, el que està fent el PP és desastrós,
fora totes les desgravacions de la quota íntegra
de societats. A una empresa que inverteix i innova no la podem tractar fiscalment com una
que no fa res. Dóna-li un estímul com estan fent
tots els països nòrdics. No totes les empreses
són iguals, és soviètic aquest model. Dóna incentius a les empreses que s’esforcen, que
arrisquen, que innoven, que milloren, que inverteixen a fora, que inverteixen en formació, o que
poden contractar en millors condicions! Arrasar
totes les deduccions de la quota íntegra, això és
el somni de l’intervencionista. O, per exemple,
la morositat empresarial. Que a Espanya hi hagi
administracions que paguin a 2 anys explica
una part del diferencial d’atur, perquè això mata
les pimes solvents, perquè han prestat serveis i
no cobren. I això és legal i els nòrdics diuen que
fins que no ho arreglem, no farem res. És clar, i
si la culpa és de l’austeritat estem enfocant malament… Quantes manifestacions hi ha hagut
contra la morositat del Govern central espanyol
a les pimes catalanes? Zero.
La CES planteja un pla d’inversió, una política d’estímul i demana que es faci una
inversió del 2% en l’economia verda. Vo-
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saltres, des de CiU o els vostres companys
d’àmbit europeu, proposeu algun estímul a
la demanda?
Sí, és clar. Però Espanya ha fet una cosa que no
ha fet ni Grècia, que és expropiar-li les pimes
al sector fotovoltaic amb efectes retroactius.
Aquest és un tema de vulneració de seguretat
jurídica, i l’està duent a terme el Govern espanyol. En el mercat laboral, en el tema de les
energies renovables, necessitem moltes inversions que assegurin els motors de creixement
d’ocupació, que són les pimes d’alt valor afegit,
per millorar l’autosuficiència energètica, que és
la gran assignatura pendent d’Europa, i encara
més d’Espanya. Resulta que se l’han carregat
a Madrid, els governs centrals… Llavors cal
que identifiquem, també, on es fa mala política.
Jo crec en la confiança… Si a mi l’Estat em fa
això, per què he de pagar el mecànic que m’ha
arreglat el cotxe i el pintor que m’ha pintat el
menjador? Ja ho pagaré. Vull dir amb això que
trenques la confiança bàsica perquè la civilització existeixi.
Pel que fa a la legitimitat sembla que el
Parlament Europeu ara tindrà unes quantes
competències més. El Parlament Europeu
pot tornar una part de l’interès que ha perdut el projecte europeu a una bona part de
la ciutadania?
Al partit demòcrata liberal britànic, del nostre
grup, que el 2010 tenia un projecte de llei electoral europea, amb llistes europees, elecció directa del president de la Comissió, el van trinxar
els dos grans grups, el popular i el socialdemòcrata europeu. Ara han vist que l’abstenció
creix brutalment… El 2009 els socialistes van
perdre 80 diputats, que ara no recuperaran. I
ara el PP perdrà 80 diputats. Es quedaran tots
dos en 200, mínims històrics, gairebé entre els
dos arribaran justet a la majoria absoluta. Ara,
a corre-cuita, farem la simulació que el president de la Comissió serà un eurodiputat, cosa
que els tractats no diuen. Els tractats diuen que
és el Consell el que proposa. Per tant, compte
amb dir que ara sí que escollirem el president
perquè els tractats no diuen això. La UE és un
club d’estats. La UE no ha aplicat cap impost.
Els diputats del Parlament Europeu no tenen

iniciativa legislativa. Moltes de les coses que
es poden demanar al Parlament de Catalunya
o al Parlament de Madrid, o al de França o al
d’Itàlia, nosaltres no les podem demanar. Perquè estem en construcció.
Però de totes maneres el treball que desplega el Parlament Europeu és important.
Es prenen moltes decisions.
Sí. I he estat ponent en 15 directives. He fet
1.100 preguntes a la Comissió. He esmenat
400 directives i regulacions i he firmat 300 mocions… M’he ficat a la cuina en informes d’alta
competència, en debats europeus, supervisió
financera, taxa transnacional, política mediterrània, el balanç d’activitat parlamentària en el
Parlament Europeu. Jo m’ho crec i hi hem anat
a fer feina. Però veig que molts dies arribes allà
i és per tornar-se’n a casa. Això no és un fòrum,
i després els estats fan el que volen. Vam aprovar els eurobons. El 2012, al juny. I el Consell
ho agafa i ja no hi ha eurobons. La proposta
de la Comissió hi era, hi vam donar legitimitat
democràtica. Però no hi ha eurobons, perquè
els nòrdics van dir una cosa molt assenyada:
abans de mutualitzar el risc, cal quadrar pressupost. Espanya té un 10% de dèficit? Doncs,
no n’hi ha… I van ser els socialistes els que ho
van dir, abans que Merkel.
Un altre tema d’actualitat. Mentre ens
diuen que el sistema del benestar no és
sostenible demogràficament, tenim la
gent esperant a les portes d’Europa per
venir a treballar i cotitzar. Cal una política
d’immigració europea?
Totalment. Obama té un pressupost federal i
pot fer una política federal de fronteres. A Europa les polítiques d’immigració, com les laborals, són només nacionals. És a dir, qui diu a la
Guàrdia Civil “dispari” a la gent que ve nedant
no és la comissària Malmström. Però quan va
al funeral de Lampedusa i els ministres no hi
van, qui surt a la foto amb els taüts és ella, i
aleshores sembla que la culpa sigui de la UE.
Quina seria la solució? Acords de lliure comerç
favorables als països africans. Això té costos
per a Europa en termes d’ocupació… Pregunta-li, a la Unió de Pagesos, com pinta el tractat

de lliure comerç amb el Mar- roc i també als
sindicats agraris andalusos. Tractats de lliure
comerç amb Àfrica per augmentar la producció allà i retenir la mà d’obra a Àfrica i que es
guanyin la vida, perquè és obvi que Europa no
els pot acollir. El Govern socialista belga ha expulsat 2.300 europeus. Perquè els nòrdics no
estan pels “papers per a tothom”. Ahir un article al diari El País deia que més de la meitat de
francesos i alemanys es mostraven partidaris
de posar restriccions a la lliure circulació dintre de la UE, perquè els estats del benestar són
només estatals, nodrits només amb impostos
alemanys o francesos. El que paga impostos
diu “molt bé, però això ha de tenir un límit”.
Però, és clar, és que els nòrdics no s’enganyen;
el benestar social només es nodreix amb impostos del país… això és el que hi ha. I a mi em
preocupa molt que aquesta afirmació no arribi
clarament, perquè pot reforçar encara més el
discurs antieuropeu.
Per acabar, et volíem plantejar una pregunta de caire més personal. Com a professor universitari especialitzat en temes de
logística i política monetària…: què és el
que et continua atraient del projecte europeu?
El dia més feliç d’aquests cinc anys va ser el
dia de l’aprovació del corredor mediterrani.
Jo havia fet llibres sobre el tema l’any 2007 i
2008. Va ser una promesa electoral nostra. He
de dir que no té mèrit perquè va ser identificar una oportunitat molt fàcil. És com si dius
a un davanter que marqui un gol en una porteria buida a un metre i et passo la pilota. Es va
veure molt clarament que tots els països europeus volien el corredor mediterrani, que les
grans multinacionals el volien, que la Comissió
el volia. Les 33 esmenes dels ports catalans
que vaig entrar van ser aprovades totes per
amplíssima majoria. He pogut posar un granet
de sorra i ha estat molt gratificant perquè no
passa sovint que una promesa electoral acabi
bé. Dintre d’aquest context advers, veient el
procés tal com ha anat, estic content i amb una
satisfacció molt gran d’haver pogut culminar
aquesta etapa.
Ricard Bellera
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JOSEP MARIA TERRICABRAS, candidat d’ERC
“Hi ha d’haver una part de generositat
per part dels països més rics i deixar
d’exprimir els països del Sud com ha
passat fins ara”

http://terricabras.net/
Si mirem l’evolució de les enquestes europees dels darrers anys, veiem que hi ha cada
vegada una desafecció més acusada de la
ciutadania envers Europa. Què s’ha fet malament?
La veritat és que mai hi ha hagut grans resultats
a Catalunya pel que fa a les eleccions europees.
L’any 2009 només un 37,5% hi va votar, i si mirem l’any 2004 o l’any 1999, ens movem en unes
xifres molt dolentes, entre 4 i 8 punts per sota
d’Espanya, la qual cosa és ben curiosa perquè
nosaltres fem veure que som molt europeus i
que els altres ho són menys. Ens omplim la boca
d’Europa, però en canvi votem poc. Ara, em sembla que s’hi ha afegit la crisi. I el tractament, la
gestió de la crisi, que ha sigut molt cruel. El Pla
del pacte d’estabilitat ha sigut bàsicament que
qui estigui endeutat ha de tornar el deute, “peti
qui peti”. Això ha tingut una conseqüència de tipus elemental. Perquè si es fan retallades vol dir
que es perden llocs de treball, i si es perden llocs
de treball, vol dir que es perd consum i riquesa,
és a dir benestar. Per tant, cada vegada s’han dedicat més diners a tornar el deute i cada vegada
s’està més empobrit. La ciutadania ho ha vist de
manera hostil. Em sembla que hi havia més indiferència abans. Ara hi ha més hostilitat envers
l’Europa econòmica i, per tant, el que hauríem de
remuntar és això.

Una de les coses que si li retreu a la història
recent d’Europa és el dèficit democràtic, que
ha deixat fora de la presa de decisions, entre
d’altres, el Parlament Europeu (PE).
La veritat és que els que ens presentem com a
candidats al PE, quan som francs i expliquem
com està tot, la gent et mira i et diu: “Escolta
i què hi vols anar a fer?”. El mer fet que el PE
no tingui iniciativa legislativa és gravíssim, que
no pugui proposar lleis… Ara té una espècie
de cogestió i de coresponsabilitat en alguns
temes, però fins i tot el que anuncien tots, que
el candidat a ser president de la Comissió serà
proposat pel Parlament Europeu, tampoc és
del tot cert, perquè no lliga els caps d’estat i
de govern. Jo trobo que el PE està encara en
una situació d’endarreriment. De mica en mica
aquestes batalles s’han de guanyar i em sembla
que finalment el PE el que ha de fer no és només
reaccionar a les coses que se li proposen per
part dels caps de govern i de la Comissió, sinó
que ha de començar a tenir iniciatives. Jo penso
que a això hi he de contribuir en una mesura
molt petita, però hi ha molts aliats a Europa. És
a dir: tampoc no hem de fer veure que tots estem d’acord amb el que està passant, no. N’hi ha
molts que no hi estan d’acord; per tant, ens hem
d’aliar i donar poder al Parlament. Costarà molt,
però s’ha de fer.

Una altra qüestió que malauradament és
de molta actualitat és el creixement de la
xenofòbia i el racisme, que les injustícies
s’utilitzen per encendre els ànims contra
l’altre, però també contra el projecte comú.
Absolutament, això és un problema. Sobretot,
quan hi ha crisi, el populisme repeteix coses que
després interpreta, des del meu punt de vista,
molt malament. I és aquest “ells i nosaltres”.
Però “nosaltres” no vol dir els que treballen al
país, el immigrants que han arribat, que també
són “nosaltres”, sinó que vol dir els “purs”. Jo,
alguna vegada, llegint diaris i escoltant, penso
que pot ser terrorífic, perquè ara la xenofòbia
no és només la Sra. Le Pen; són també els holandesos, els nòrdics, els grecs… Confio francament que no arribin a formar grup. Perquè ho
han intentat diverses vegades al llarg d’aquests
últims anys i no se n’han sortit mai. Aquesta vegada podria ser que se’n sortissin perquè potser
hi pot haver algun altre grup que baixi una mica,
per exemple, lamentablement, els verds. Segons
com sigui la correlació de forces es podran trobar
més forts. Jo confio que no, però els moviments
migratoris són una de les qüestions que el PE
haurà d’abordar algun dia, amb tota l’honradesa
i amb tota la duresa que calgui. Entendre que
Europa és casa comuna, això té una importància
extraordinària. I, per tant, o ens plantegem
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seriosament aquesta relació d’Europa amb les
seves fronteres globals i amb la seva responsabilitat social, o estem perduts. Perquè els problemes són tan greus que resolts per cada estat no
funcionen gens ni mica. A part dels problemes
socials gravíssims que tenim de desigualtat, hi
ha el drama insuportable de l’atur juvenil, o xifres espantoses, com que una de cada tres dones europees hagi estat maltractada o violada.
El tema de la migració, justament per fer front
en bona part a la xenofòbia i a la ultradreta és
importantíssim que l’abordem.
La cohesió social es perd especialment
amb el deteriorament de l’ocupació, amb la
creixent precarietat. Entrem en una nova dimensió, on tenir feina no és cap garantia per
poder-hi viure. Tenim els minijobs a Alemanya,
que en gran part s’han de complementar amb
ajuts socials. Quin paper ha de tenir el treball
a la UE?
El problema és que els minijobs, entesos com a
transitoris, podrien tenir la seva justificació. Val
molt més fins i tot per a la seva autoestima personal que la gent treballi que no que els donin
400 euros a la mà. Però és clar, el problema és
que s’ha convertit en una solució “estructural”.
Això vol dir que anem molt malament. La crisi ha
aconseguit d’una manera absolutament escandalosa que els rics siguin més rics i que els pobres siguin més pobres, que hi hagi una autèntica exclusió a Europa. Això s’ha d’acabar, i em
sembla que s’han d’implantar mesures diverses.
Per exemple, s’ha de replantejar la jornada laboral. Socialment, a mi em sembla que s’ha de fer
allò que va fer la Martine Aubry a França, i que
després li va sortir tan malament fins al punt que
li va ser fortament contestat. S’haurà de pensar
com es fomentarà l’autoocupació entre els joves.
És a dir: els joves són gent molt preparada, però
que resulta que tenen sovint poca capacitat de
fer coses. I, per tant, ara s’estan fent empreses,
per exemple al camp de la informàtica o amb
idees molt espectaculars. A mi em sembla que
hauria de ser una cosa molt més senzilla, i que

hauríem d’afavorir que els joves es trobessin
còmodes en la seva feina i que fossin emprenedors. Emprenedors que després poden contractar altra gent. Nosaltres tenim consciència
a Catalunya d’empreses petites i mitjanes. Nosaltres no tenim la Coca-Cola, però d’empreses
de cinc treballadors en tenim la tira i mitja, tot i
que moltes han tancat. Per tant, s’han d’aprovar
mesures per afavorir que realment hi hagi feina.
També per als que són més joves que jo, però
que ja són grans, de 40 a 45 anys, i que, quan
es queden sense feina, pateixen una situació
destructiva. A part dels diners que no entren, és
perd l’autoestima, hi pateixen els fills… La cosa
és terrorífica.
Quines altres prioritats s’haurien de posar,
a part del foment de l’emprenedoria i de les
facilitats per a les petites i mitjanes empreses?
S’ha d’afavorir el treball cooperatiu, per exemple.
A mi em sembla que les cooperatives haurien de
ser una empenta important. Catalunya en tenia
molta tradició; després hi va haver un moment
en què semblava que tornarien a revifar. Ara
seria un bon moment. Per tant, s’han de donar
ajuts. El que passa és que els ajuts no s’han de
donar en caritat, sinó que l’Estat, en sentit molt
keynesià, ha d’afavorir que hi hagi inversions i
que després aquestes es puguin retornar. I també s’ha d’afavorir l’intercanvi a Europa, és a dir,
que la mobilitat no sigui una iniciativa de joves
desesperats que marxen d’Espanya i no saben
on anar. Després se’n van a Alemanya, i resulta
que al cap de quatre dies tornen tots, o la majoria, perquè s’han trobat que tant l’idioma com el
lloc no eren els adients. Això és un escàndol. Hi
ha d’haver col·laboració europea en la intermediació de llocs de treball, per exemple, això em
sembla molt important.
Moltes petites i mitjanes empreses, també en l’economia social, depenen del crèdit.
Quan en demanen, si els en concedeixen, és
amb un interès del 7% o 8% . En canvi, a una

empresa alemanya l’hi ofereixen amb un interès d’aproximadament el 4%. Com us plantegeu a ERC el tema financer i l’accessibilitat
al crèdit?
Aquí hi ha d’haver unificació fiscal i també bancària. I sembla que s’hi vol caminar, però amb
una lentitud exasperant. I això no passarà fins
que Europa hagi trobat uns mecanismes que la
unifiquin en aquest sentit, fins que no passi que
cada estat pel seu compte decideixi… Em fa
gràcia quan sento la senyora Reding, aquí, a la
Pedrera, dir que tindrem un ministre de finances.
La pregunta és: Per fer què? O un Banc Central
Europeu que es cuida de què? Hi ha d’haver
polítiques acordades. El problema que hi ha és
que serà molt difícil acordar polítiques entre els
països del Nord i els països del Sud. Per què? En
primer lloc, perquè la base industrial és diferent.
Nosaltres tenim una base industrial o agrària
absolutament diferent… Fa no gaires anys en
parlàvem amb en Pep Riera d’Unió de Pagesos,
i li vaig dir: “Pep, a Catalunya deu haver-hi dedicant-se a l’agricultura un 4% de la població”,
i em va contestar que no, que tan sols un 3%.
Ara és l’1%… El pressupost europeu també ha
baixat un 66,7%, no és un 90% com abans…
Això vol dir que fins i tot la nostra agricultura,
la fruita dolça, l’avellana, ho tindrà més difícil.
Costarà molt que hi hagi acords.
També hi ha el problema de l’accés al crèdit per part dels estats. La política fiscal ha
comportat que augmenti el deute públic i
que, per tant, hi hagi una dependència cada
vegada més acusada.
A mi em sembla que hi ha d’haver també una
cosa, que sonarà estranya, però que, si no
s’entén a Europa, estarem perduts. Hi ha d’haver
una part de generositat per part dels països més
rics. No es pot exprimir els països del Sud com
ha passat fins ara; basta mirar com han acabat
Portugal i Grècia. S’ha d’entendre que s’han de
donar oportunitats i, per tant, hi ha d’haver pactes autèntics, fins i tot per a la mutualització del
deute. S’ha d’avançar perquè els països que es
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tan més afectats i més endeutats puguin, a la
seva manera, no inventar-se Nokia, que no ens
la podem inventar, ni inventar-se Ikea, que tampoc, però que puguin desenvolupar, en un termini adequat i amb un cert control, una economia
de creixement i de creació de llocs de treball. Si
no es fa així, a mi em sembla que simplement
unificar mesures fiscals i mesures tributàries
servirà de poc. O es fan mesures de creixement,
ja dic, pactes de benestar en el sentit de creació
empresarial i de creació de llocs de treball, o no
servirà de res. Per tant, més generositat per part
de tots, també segurament per part dels països
nòrdics, que aquí s’hi haurien de posar una mica
més bé del que sembla que s’hi volen posar.
Al Parlament Europeu avui hi participen
partits que tot i presentar-se amb una identitat pròpia sovint coordinen els interessos i
les estratègies dels partits nacionals. Quin
paper haurien de tenir els partits europeus
en la construcció europea?
Ben bé no són partits en el sentit tradicional. Hi
ha el grup del Partit Popular, per exemple, que
fins ara ha estat el grup majoritari, però que són
gent molt diversa, dintre de la dreta conservadora. Després hi ha els socialistes, els liberals o
els verds on fins ara tradicionalment hi ha estat
ERC. Jo hi veig una cosa. Primera, les eleccions
europees no són eleccions nacionals, perquè a
les eleccions nacionals què se sol fer? Agafes
una llista i una llista més llarga. Per què? Perquè vols el Govern i com més integris millor. Allà
seria ridícul pensar que un vol el Govern. Allà el
que vols és influir tant com puguis i fer, diguemho en un paraula molt senzilla, lobby. Un amic
em deia, no fa gaire: “T’hi has fixat, que en el PE
els passadissos són molt grans?”. Li vaig contestar: “Perquè és on es fa la feina”. Perquè a
l’hemicicle es vota, però la feina pròpiament dita
és trobar connexions, trobar complicitats, que
el teu grup, el verd, vagi als socialistes i digui
“Escolta, em votareu això?”. I així és com més
s’aconsegueix. L’últim exemple és quan no fa

gaire, fa poques setmanes, el PE per majoria,
llevat del grup popular, va criticar durament el
projecte de llei de l’avortament del ministre Gallardón. Vol dir que es van posar d’acord altres
grups. Vol dir que es pot fer i que, per tant, hi ha
iniciatives que s’han de treballar molt, que t’han
de presentar, on has d’anar, has de burxar, has de
treballar… Em sembla que aquesta manera de
treballar no és exactament partidista, sinó que
és suprapartidista…
Però al cap i a la fi els partits europeus
haurien de representar el conjunt de la ciutadania…
S’ha d’afavorir el treball cooperatiu, per exemple.
Un parlamentari europeu, per estatut del PE, representa a tots el ciutadans europeus. Per tant,
els eslovens, els txecs, etc. Però cal alguna cosa
més. Ja seria hora que algun dia des del PE es
promogués que es faci una història d’Europa.
Als alemanys i als francesos els ha costat anys,
però s’han posat mig d’acord per fer alguna
cosa… Si no som capaços, encara que triguem
deu anys, de fer una història d’Europa costarà
molt d’entendre que pertanyem a una cosa més
o menys comuna. Amb totes les dificultats. A mi
em sorprèn molt veure que tenim una història
de Catalunya, que tenim una història d’Espanya,
que tenim una història universal… I després
l’estratosfèrica del ministre Margallo, amb les
galàxies exteriors, etc. Però en canvi no tenim
història d’Europa. A mi em sembla lamentable.
El PE ha de treballar en direccions en què els
parlaments nacionals no treballaran perquè no
hi ha cap parlament nacional que pugui fer una
història d’Europa per imposar-la als altres.
En el plànol una mica més personal, com
a filòsof, voldríem saber en positiu quina és
la motivació a l’hora de voler viure la realitat
política de la Unió de tan a prop?
Em sembla que hi ha una quantitat important de
pensadors europeus que el que sobretot han expressat és inquietud, és a dir dubtes, però tam-

bé han defensat el projecte europeu. Jo voldria
dir una cosa i és que Europa, d’aquí a molt poc
temps, serà molt menys important que ara. Europa fins ara ha jugat amb els EUA a la lliga de
la primera divisió, perquè no hi havia ningú més
per jugar. Però és clar. Ara hi ha països emergents, que demogràficament són grans. La UE
farem riure, som uns 507 milions. Apareix la
Xina, apareix el Brasil, apareix l’Índia, i ens deixa
a tots terra plana. I a més amb molta potència
econòmica. Per tant: què vol dir? A mi em sembla que Europa l’hem de convertir en referent
d’alguns valors fonamentals. Per exemple, de
l’estat del benestar, entès com una economia
del benestar. Però també de drets humans, llibertat d’expressió, igualtat home-dona, laïcitat,
béns públics… És a dir, hi ha d’haver una colla
de valors que li siguin propis. Penso que Europa, sobretot des de la Comissió Europea amb en
Jacques Delors, va ser una cosa. Després em
sembla que no ha sigut ben bé el mateix, que
s’ha intensificat, des de fa clarament 15 anys
o una mica més, la qüestió econòmica, des de
molt abans de la crisi… Hauríem de recuperar el
valor d’unes certes virtuts que considerem europees i que poden fer molta falta al món. Europa
té potència, continua sent una potència mundial.
Però en la competència que ve ara, Europa ha
d’encarnar els valors que els altres no encarnen,
que són els seus grans valors. Aquesta Europa
és la que ens fa falta, per això es necessiten molt
elements: la història d’Europa, les petites empreses, les cooperatives, els pactes econòmics, la
cultura de la immigració, etc. Perquè és Europa
la que pot recollir millor la riquesa que radica
en la diversitat. Els altres estan exclusivament
preocupats pel creixement. .

Ricard Bellera
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ERNEST URTASUN, candidat d’ICV-EUiA
“El projecte europeu és l’última oportunitat
que tenim per salvar el sistema de benestar
amb l’economia globalitzada”

L’Eurobaròmetre, que es publica cada
primavera i tardor, mostra una tendència
preocupant. La desafecció de la ciutadania
envers el projecte europeu s’estén i és cada
vegada més evident.
La gent, aquí, a Catalunya i a Espanya, era molt
europeista i vull pensar que ho segueix sent.
Ho és sobretot perquè Europa ha significat històricament dues coses: un avenç en matèria de
drets i un avenç en matèria de llibertats. Aquests
són els dos pilars sobre els quals s’ha format el
projecte europeu. Quan això es posa en dubte, i
crec que el neoliberalisme i l’austeritat ho han
fet, es posen en dubte els fonaments del que és
el projecte europeu, i això crea una gran distància. Els programes d’austeritat de la troica
que s’apliquen s’imposen sense cap tipus de
control democràtic. És l’austeritat mateixa, tot
i que també la manca de legitimitat, el que genera aquesta desafecció. Per tant, el projecte
europeu enfronta dos problemes. D’una banda, els avenços socials que havien estat molt
importants i que s’estan perdent. De l’altra, la
gent que no té la sensació d’estar construint
Europa, de participar-hi. És aquí on rau la greu
crisi del projecte, des del meu punt de vista.
La coordinació que necessita la Unió
Econòmica i Monetària s’ha vist condicionada per unes polítiques econòmiques amb
un caràcter ideològic que sembla evident.
Els instruments de coordinació donen també per fer un altre tipus de polítiques?
Penso que hem d’avançar en la creació

d’instruments de coordinació macroeconòmica
i de política pressupostària. És fonamental. No
podrem defensar l’estat del benestar tal com
el coneixem si no disposem de mecanismes
fiscals i pressupostaris, instruments de política
macroeconòmica europea. Però els instruments
dels darrers anys, el Two-pack, el Six-pack, el
pacte fiscal, el pacte de creixement, etc., han
estat massa esbiaixats. Vol dir això que hem
de renunciar a la creació d’instruments? Jo
crec que no. Una de les grans batalles és que
aquests instruments s’ampliïn, però que es faci
d’una manera diferent. El que falta sobretot a
escala europea, més que un control ferri dels
comptes públics, són instruments anticíclics
comunitaris, cosa que ara no tenim. Això vol
dir un pressupost comú que vagi més enllà de
l’1% del PIB, una política monetària diferent, un
tresor europeu, la capacitat d’emetre eurobons
per mutualitzar part del deute públic. Cal crear
instruments, però, segons com ho fem, també
es fan opcions de política econòmica. Els instruments que hem creat fins ara han estat esbiaixats cap a un tipus de política econòmica
restrictiva i d’austeritat que no permetrien, des
del meu punt de vista, una política econòmica
diferent. Per tant, instruments sí, però d’un altre tipus.
Un dels aspectes en els quals s’ha manifestat la crisi ha estat el creixement de les
desigualtats, dins els mateixos estats, però
també entre els estats que conformen la UE.
Sí. I, a més, els instruments de cohesió que tin-

http://ernesturtasun.eu/

drem per al proper mandat pressupostari seran
molt més limitats, entre altres coses, perquè tenim unes perspectives financeres que, per primera vegada, es redueixen en relació amb les
anteriors. Això no havia passat mai. Tenint en
compte la situació que viuen països com Grècia, Espanya o Portugal, hauríem necessitat,
ans al contrari, una política de cohesió molt
més refor- çada. Hauríem d’establir mecanismes a escala europea, perquè les sancions automàtiques o l’actuació automàtica de les institucions europees també tingués en compte, per
exemple, els nivells d’atur. L’ocupació no figura
com un dels objectius de la política monetària
del BCE. El BCE només té un objectiu de política
monetària, que és la inflació, a diferència de la
Reserva Federal nord-americana, per exemple.
Els grans programes expansius de la Reserva
Federal nord-americana es fan perquè aquesta
té com a objectiu rebaixar la desocupació fins
al 6%. A Europa hi hauria d’haver un mandat
d’aquest tipus. Per al BCE el 26% d’atur a Espanya hauria de ser un mandat obligatori per
actuar i reduir-lo.
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Deies al principi que al marge de
l’austeritat hi ha el problema de la legitimitat democràtica. Un 70% de les lleis dels
estats neixen al Parlament Europeu. Tot i
així, aquest intervé ben poc en les polítiques econòmiques.
Els darrers anys hem vist que els equilibris institucionals que coneixíem han grinyolat i s’ha
produït una gran paradoxa: d’una banda, el
Tractat de Lisboa dóna més competències que
mai al Parlament Europeu (PE). De l’altra, políticament, aquest ha estat marginat en un procés
de racionalització de la política europea al qual
els estats, i especialment els grans, han pesat
cada vegada més. S’ha vist per exemple, amb
els rescats, on el PE no ha tingut cap tipus de
control sobre la manera com s’han fet. Això suposa un perill, que mecanismes i instruments
com per exemple el MEDE o el pacte fiscal siguin decisions preses pels governs al marge de
l’arquitectura jurídica de la UE i, per tant, fora
del control del PE. Malauradament, els darrers
anys hem caminat cap a un tipus de model
d’integració on s’ha volgut reforçar la vessant
intergovernamental amb instruments al marge
del control parlamentari. Això està en part en
l’origen de la desafecció de la ciutadania. El PE
s’ha de defensar com a institució i això vol dir
no acceptar determinades coses. No s’entén
com, per exemple, s’ha empassat l’últim pressupost de la UE que li va presentar el Consell,
amb un 3,5% de retallada. O per exemple, en el
tema de la unió bancària, on ha acceptat una
proposta que li dóna molt poc control. Penso
que el PE ha de fer-se respectar i ara mateix
no ho fa.
Dins les paradoxes europees, una altra és
la situació dels joves. Els que són el present, però també el futur d’Europa, han estat precisament els més penalitzats per les
polítiques europees.
L’Albert Claret, president del Consell de la Joventut de Barcelona, diu que el neoliberalisme

està experimentant amb els joves el que és un
model de precarietat generalitzat per a tothom.
Jo crec que té raó en això, i és un greu error.
Si no invertim en la gent jove, el projecte europeu no tindrà cap futur. I hi ha dues prioritats.
En primer lloc, la precarietat laboral i, en segon lloc, fer front al fenomen que ha convertit
l’Europa de l’Erasmus en una Europa de l’exili
forçat per als joves. Si l’Erasmus havia estat
un gran motor de construcció d’un sentiment
col·lectiu d’Europa, ara el que tenim són polítiques europees que obliguen els joves a marxar
de casa seva perquè no poden treballar. Això és
un motor de desafecció europea. A més, quan
es produeix aquesta mobilitat forçada, no hi
ha cap tipus d’acompanyament. Al jove català
que es fica una mà a cada butxaca i se’n va
a Berlín ningú no li explica quins drets tindrà
quan hi arribi, si cotitzarà o no, si quan cotitzi els seus drets de seguretat social tindran o
no portabilitat. Hi ha un abandonament generalitzat d’aquests joves i hi hauria d’haver una
resposta europea per part de les institucions i,
especialment, de la Comissió.
Si mirem l’ocupació dels joves sembla
evident que les polítiques d’austeritat no
han assolit els seus objectius. Per desenvolupar, però, polítiques d’estímul caldria
disposar d’unes polítiques fiscals a la UE?
A mi m’agrada molt la proposta que ha fet la
CES, que demana “Un nou camí per a Europa”.
M’agrada especialment que aquesta proposta
plantegi inversions del 2% del PIB europeu fins
al 2020 per fomentar la transició ecològica i
desenvolupar l’economia verda. El document
apel·la el Banc Europeu d’Inversions (BEI) per
desenvolupar aquest pla, però actualment
manca la voluntat política perquè ho pugui fer.
El pla de la CES tampoc no necessita introduir
canvis en els tractats. Més enllà, a mitjà termini, tenim el problema de la governança de
la zona euro i el fet de no disposar d’un pressupost federal europeu prou fort. Això sí que

requereix un canvi dels tractats, però aquesta
és una batalla que hem de lliurar. En el tema
fiscal hi ha, doncs, dues prioritats: una a curt
termini perquè el BEI faci inversions productives que permetin rellançar l’economia; a mitjà i
llarg termini hem de treballar per un pressupost
federal europeu amb capacitat de recaptar impostos i, encara que sigui complicat, l’emissió
de deute europeu. L’aposta de l’esquerra en relació amb el deute ha de ser la mutualització
del deute públic i, al sud d’Europa, una reestructuració d’una part del deute privat, especialment l’hipotecari, que està absolutament
disparat. Hi ha, a més, un altra qüestió. Tota la
injecció de liquiditat feta pel BCE ha tapat els
forats en els balanços de la banca, però no ha
repercutit en l’economia productiva. Aquí cal
posar condicions perquè el crèdit arribi al circuit de l’economia real i disposar d’institucions
de crèdit més potents que les actuals. Una banca pública que pugui finançar l’economia productiva quan el sector privat no ho faci.
Pel que fa a l’ocupació, ens enfrontem
tant a una pèrdua quantitativa, amb un atur
disparat, com també qualitativa, amb una
precarització important.
Si mirem a casa nostra, hi ha una pèrdua de capacitat industrial que em sembla molt preocupant. Això fa temps que succeeix i tenim greus
conflictes laborals: a Intel, Gestamp, Alstom o
al Bages recentment a Power Electric. Estem
perdent base industrial. En el fons, no hi ha una
política industrial per al sud d’Europa. Hi ha qui
pensa que el sud d’Europa s’ha d’especialitzar
en una economia de baix cost, amb un mercat
de treball precaritzat. És a dir, que el futur de la
nostra economia ha de ser l’Eurovegas, el Barcelona World i la reforma de la llei de Costes
d’en Cañete perquè tornem a tenir una activitat
massiva de turisme de baixa qualitat. I aquest
model és de precarietat laboral i resulta depredatori per al territori. Hi ha d’haver una política
de reindustrialització activa per frenar aquest
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procés i consciència que el futur de Catalunya i
de la seva economia exigeix la reindustrialització i el reforç d’alguns sectors. L’austeritat s’ha
carregat, en les renovables, 25.000 llocs de treball. Això és una gran catàstrofe. Un sector en
què érem punters, un sector de valor afegit, on
hi havia llocs de treball d’alt coneixement, que
ens permetia despuntar com a país. I l’única
alternativa que ens donen són l’Eurovegas i el
Barcelona World. Cal una política industrial per
al sud d’Europa impulsada des de Brussel·les,
clarament.
La indústria genera ocupació de qualitat,
però en la política d’ocupació europea els
que estan més exposats són els més vulnerables.
Jo crec que hi ha d’haver un dret laboral europeu, sobretot perquè el que tenim ara és un
model en què el dret laboral d’un país competeix amb els altres. Es precaritza més o menys
per ser més competitiu que l’altre, i això no només afecta la vessant salarial. Hem d’avançar
cap a un dret laboral europeu en què l’ocupació
ocupi un lloc central. Si això ha de ser un salari mínim a escala europea, serà positiu, si ha
de ser el suport als aturats que vingui des de
Brussel·les, doncs bé. Si vinculem el suport als
aturats tan sols amb els pressuposts nacionals,
això és molt difícil d’aguantar. En el fons, quan
parlem de l’Europa social estem parlant de la
legislació i dels instruments que seguim tenint
en l’àmbit nacional. No hem estat capaços de
construir ni un dret laboral ni uns instruments
de seguretat social ni de benestar europeus, i
aquest és un repte important. També cal desenvolupar polítiques de lluita contra la desigualtat laboral entre homes i dones a escala
europea que, amb la crisi, s’està eixamplant.
Les dones, a més, amb la crisi han d’assumir
el doble de tasques reproductives de les que
ja assumien, amb la qual cosa estem tornant a
uns rols patriarcals que no coneixíem des de fa
molt temps. Hi ha d’haver un pla de xoc que ha
d’estar vinculat al món del treball.

Hi ha un altre tema, malauradament, de
molta actualitat: la immigració. D’una banda, ens diuen que el model del benestar no
és sostenible; de l’altra, es deixa fora els
que hi podrien donar estabilitat. Cal una
política d’immigració europea?
El problema fonamental que tenim en la política d’immigració és que la tenim segrestada
pels ministeris de l’interior de cadascun dels
estats membres. Ho vam veure a Lampedusa.
En aquest drama, els ministres de l’interior van
decidir que no es feia res. L’única cosa que
hem avançat en matèria d’immigració és reforçar els mecanismes de control i de seguretat
a través de la creació de Frontex, d’Eurosur,
etc. Això és un error. Necessitem treure aquesta política dels ministeris de l’interior i que hi
hagi un enfocament de tipus humanitari. A mi
m’agradaria, per exemple, que l’acolliment de
la immigració a la frontera no la fessin exclusivament les forces i cossos de seguretat. I,
evidentment, no estem d’acord amb la política
d’internament, que s’ha reproduït a tot arreu,
tant a Espanya com a Itàlia o a Grècia, i on es
produeixen situacions com els CIE, de vulneració sistemàtica dels drets humans. Ara mateix
hem de ser conscients que a les fronteres de la
UE es produeixen vulneracions sistemàtiques
dels drets humans i que el dret a la vida està
per damunt de la raó d’estat. No pot ser que
per qüestions simplement de seguretat estatal posem concertines a la tanca de Melilla o
disparem pilotes de goma als immigrants que
entren nedant. Cal una política d’immigració
europea, cal una política d’acollida totalment
diferent i calen recursos per a la integració,
també en l’àmbit laboral.
La immigració s’acompanya, a més, d’un
fenomen creixent de xenofòbia i racisme
que afecta no tan sols ciutadans extracomunitaris, sinó també ciutadans europeus.
Jo crec que Europa està tornant a buscar un
boc expiatori. Es veu en el tractament, per
exemple, que reben les comunitats gitanes a

certs països i molts immigrants a molts punts
d’Europa. Hi ha un rebrot de la xenofòbia. Des
del meu punt de vista, hi ha dos problemes
centrals. El primer té a veure amb el fet que
l’austeritat genera aquest tipus de fenòmens.
Però també, i aquest és el segon, que determinades polítiques de governs democràtics
fomenten aquest tipus d’actituds. Ho hem
vist en el cas de Manuel Valls a França quan
tracta els immigrants com els tracta. Això, al
final, està molt vinculat amb la cohesió i la capacitat d’entendre que el projecte europeu es
construeix a partir d’uns principis de solidaritat
independentment de l’ètnia, de l’origen, de les
races. Tot això és el que avui el neoliberalisme ha posat en qüestió. Hem d’acabar amb
l’austeritat, que està generant desigualtats, i
també amb les polítiques envers la immigració,
que són absolutament intolerables.
Finalment de manera més personal digues-nos com a jove diplomàtic què és el
que et continua motivant d’Europa i què fa
per a tu que aquest projecte valgui la pena
ser viscut de ben a prop.
Jo crec que el projecte europeu és l’última
oportunitat que tenim per salvar el sistema
de benestar amb l’economia globalitzada tal
com la coneixem. El gran repte per defensar
els drets socials conquerits al llarg de molts
anys de lluita dels treballadors i treballadores
és disposar de mecanismes de defensa del benestar europeu. Ara mateix hi ha un projecte
d’incardinació d’Europa dintre del capitalisme
global basat en la precarització massiva i, per
tant, en el desmuntatge del benestar. I aquí
l’única oportunitat que tenim per aturar això i
per defensar el model de benestar és un altre
tipus d’Europa. Però una Europa forta. I això és
el que em motiva principalment. Ser capaços
d’entendre que en les majories que construïm
ens jugarem el futur del benestar i d’anys i
anys de lluita.
Ricard Bellera

