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CampaNya CoNtra l’Europa dEl 
Capital, la Crisi i la guErra



la Campanya contra l’Europa del capital, la crisis i la guerra va decidir organitzar la 
mobilització els dies 4, 5, 6 i 7 de juny, dates previstes inicialment per la cimera de caps d’estat 
de la ue i dels països del Mediterrani, que tindrà lloc a barcelona. sobre la base de l’acord de 
l’assemblea de moviments socials reunida en el marc del II fòrum social català, i els continguts 
aprovats, en uns moments en que la crisi global capitalista ens colpeix amb força, generant un 
augment de l’atur, la pobresa i les desigualtats sense precedents en les darreres dècades. tot 
i que la cimera de caps d’estats ha estat ajornada, des de els moviviments socials hem acordat 
mantenir els debats i mobilitzacions previstes. donada la greu situació de crisi i conflicto a la 
Mediterrània.

la unió europea dibuixada pel tractat de lisboa i que camina ara cap els objectius del 2020, 
és una ue antidemocràtica, on les decisions ens prenen molt allunyades de la ciutadania i sense 
cap possibilitat de control democràtic, en connivència amb els grups de pressió pro-empresa-
rials (financers i multinacionals). el cas de grècia, i la factura que se li vol fer pagar al seu poble, 
n’és un clar exemple de que les receptes capitalistes no serveixen per a resoldre els problemes 
de la societat.

la cimera de caps d’estat de la ue i dels països del Mediterrani pretén utilitzar el paraigües de 
la unió pel Mediterrani  per a dibuixar les relacions nord-sud, establint unes relacions, l’objectiu 
de les quals és afavorir el lliure comerç amb el països de la riba sud. sota la disfressa de la co-
operació, el que en realitat s’amaga és una recolonització de la zona sud del Mediterrani.

organitzem una contracimera amb l’objectiu de denunciar les polítiques neoliberals a la zona 
euromediterrània, en general i en concret en els diferents països. on denunciar la vulneració 
de drets humans, l’atac als drets socials, sindicals, la discriminació de les dones, es neguen les 
llibertats democràtiques i s’aixafen els drets dels pobles, on la militarització, la repressió o la 
guerra son el recurs per imposar-se els poderosos, l’espoli dels recursos naturals.... amb testi-
moniatges de les polítiques de la ue i dels països del nord, el interès dels quals és la defensa 
de l’europa fortalesa i el fer negocis... Mentre això passa, des del nord, els poderosos miren cap 
un altra banda. 

tres dies d’exposicions, denúncies, debats i mobilitzacions amb propostes alternati-
ves...

volem donar veu a protagonistes directes... la crisi social, econòmica, mediambiental i política 
que arrossega el sistema capitalista no la volem continuar pagant la classe treballadora, el jo-
vent, els pobles oprimits i les dones en aquest sistema patriarcal...

No a l’Europa del capital, la crisi i la guerra. per una Europa social, dels 
pobles i de la pau, participa els propers 4 i 5 de juny en aquestes jornades 

per una altra mediterrània.

dE 10 a 12 HorEs

autodeterminació dels pobles
raimundo viejo (professor de la universitat pompeu fabra)
cristian cepeda (latinoamerica 21) 
ermengol gassiot (professor antibolonya de la uab )

El feminisme, front als conflictes armats a la mediterrània
nassera dutour (sos dIsparu argèlia) 
voula taki (Marxa Mundial de les dones) 

unió per la mediterrània. Cooperació o colonialisme?
lucille daunas (attac Marroc)
Miguel porta (eurodiputat bloco de esquerdas portugal)
andrés piqueras (professor de la universitat jaume I — castelló)

dE 12 a 14 HorEs

Crisis y estrategias neoliberales en la uE: de lisboa al 2020
carlos taibo
annick coupé (solidaires france) 
àngels Martínez castells (economista col. dempeus)

palestina: guarirà la ferida de la mediterrània?
naser Kafarna (Membre del consell nacional palestí) 
sergio yahni (coordinador aIc jerusalem)

dE 15 a 17:30 HorEs

immigració, racisme i xenofòbia: anàlisi i respostes
Ibrahima niane, inmigrant i sindicalista italià 
Ilham bidani, associació espai democràtic Intercultural 
enrique Mosquera, associació papers i drets per a tothom

la vulneració dels drets humans, socials i laborals a la mediterrània
gerardo pissarelo (observatori desc)
vidal aragonès (advocat del col·lectiu ronda)
sihem ben sedrine (cnlt tunis)

Crisi ecològica i conflicte pels recursos
françois houtart (sociòleg, escritor)
jorge sáez (ecologistes en acció)
annelies broekman (nova cultura de l’aigua)
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