	
  

	
  

Resolució de valoració del Brexit i perspectives per l’aprofundiment
democràtic de la UE i la UEM. Consell Nacional ICV, 28 de juny 2016

El resultat del referèndum de permanència/sortida del Regne Unit de la UE (conegut
com a Brexit) on s’han imposat els partidaris de sortir de la UE és una molt mala
noticia que lamentem políticament. Ho és perquè han triomfat les tesis del replegament
nacional-estatal; perquè qui ha conduït i hegemonitzat tant el debat com
previsiblement la gestió del resultat són i seran les forces i vectors de la dreta
populista, xenòfoba i reaccionària; perquè augment la incertesa i les perspectives
negatives econòmiques a un escenari ja de per si convuls; i perquè afegeix una nova
crisi i repte al procés d’aprofundiment i integració democràtica dels diversos espais de
la UE. Veiem amb preocupació l’efecte d’extensió de l’eurofòbia i de les exigències de
sortir de la UE que puguin esdevenir-se a través de forces polítiques similarment
reaccionàries a altres països. A més ens preocupa profundament l’estafa democràtica
dels promotors del Brexit de no explicar amb certesa els impactes i derivades i de
mentir sobre els suposats greuges (sovint responsabilitzant les institucions europees
de polítiques decidides en el seu àmbit estatal). I constatem la irresponsabilitat i
oportunisme en com han gestionat aquest mecanisme de decisió els impulsors sense
explicitar els impactes a tots nivells de pretendre sortir d’un àmbit tan interrelacionat i
integrat, i amb una densitat contractual tan alta.
En aquest context expressem en primer lloc la nostra solidaritat amb totes aquelles
organitzacions amigues i persones que van fer campanya per “Romandre i Canviar
Europa” –en especial els companys del Partit Verd- i que ara a més hauran de
combatre totes aquelles expressions racistes i intolerants que afloren amb més
intensitat des del resultat del referèndum.
Sense descartar que els gestors del resultat i el futur govern optin per tàctiques
diletants i no arribin a concretar mai el procés de sortida, volem fer les següents
consideracions de futur:

1. Creiem que s’hauria d’activar per part de les autoritats del Regne Unit quan
abans el procés, per tal d’iniciar quan abans les negociacions entre ambdues
parts. Entenem que és coherent la petició de primer negociar i fer efectiva la
sortida i un cop formalitzada, negociar el tipus de relacions i acords entre UE i
Regne Unit.

2. Concebem que aquesta negociació ha de ser ferma per part de les institucions
europees en la defensa dels interessos del conjunt de la Unió, però que no
s’hauria de recórrer a revengismes innecessaris. Així mateix instem a que la
negociació no sigui exclusivament a través dels dispositius intergovernamentals
i que tant la Comissió com el Parlament Europeu hi puguin jugar un rol
protagònic.

3. En el mentrestant i mentre es desenvolupi el procés de sortida exigim al
govern, responsables polítics i europarlamentaris del Regne Unit que

	
  

	
  
s’inhibeixin dels debats que afectin a l’aprofundiment i integració democràtica
de la UE i de la UEM.

4. Les autoritats estatals i europees haurien d’aplicar tots els instruments
disponibles per tal de reduir l’impacte econòmic i financer del pànic inicial i
l’extensió en aquest periode.

Des de la perspectiva al nostre país, volem expressar que l’escenari d’incertesa
sostinguda i crack econòmic instantani pot haver generat por i preocupació en
alguns sectors de la ciutadania. I per tant necessitat d’estabilitat, reassegurament i
aversió al canvi polític. En aquest sentit volem manifestar que:

5. És possible que l’eix de polarització entre partidaris de la integració i de la
demarcació-replegament s’accentuï i es tensioni. La nostra aposta és de
sempre i inequivocament per una major integració a escala europea per
encarar els principals reptes que tenim com a societat en un món globalitzat,
però dins d’aquesta opció, serem vigilants per a que sigui profundament
democràtica i confrontarem amb tots aquells partidaris d’integracions sense
una nova institucionalitat democràtica que les recolzi. .

6. Sabem que l’actual status quo és insostenible. Actualment la falta de
legitimació democràtica directe, i un disseny institucional fonamentalment basat
en el conflicte-consens derivat de l’intergovernamentalisme provoquen una
alienació i distanciament d’amplis sectors de la ciutadania i extensió de
l’euroescepticisme. La nostra és una posició que no té res a veure ni amb la
complaença amb l’status actual ni amb l’eurofòbia. L’única manera de rellançar
democràticament la UE després d’aquest fort sotrac i la creixent desafecció als
diferents estats membres és oferir un projecte alternatiu d’integració europea
basat en la garantia democràtica, de drets socials i solidaritat. Estem
presenciant com l’enrocament en la UE intergovernamental actual no du enlloc
més que a la deconstrucció.

7. Volem remarcar en aquests moments la necessitat de disposar de propostes
solvents que permetin canviar i democratitzar tant la UE com la UEM. En
aquest sentit reiterem el nostre compromís i la importància de disposar d’una
fulla de ruta clara, gradual, per etapes i amb especificitats tant per l’eurozona
com pel conjunt de la UE com és la que vam aprovar a la nostra darrera
Assemblea Nacional. I cridem a la resta d’actors polítics i socials tant a
Catalunya, com al conjunt d’Espanya, com a escala europea a un diàleg ampli
per tal d’anar aprofundint en els consensos per establir com volem aprofundir,
canviar, democratitzar i reformar profundament Europa.	
  
	
  

