EU: maljusta, militema,
kontraŭdemokratia
kaj neeltenebla
Ekde sia komenco la Eŭropa Unio estas
ekonomia projekto, serĉanta unuiĝintan
eŭropan merkaton kaj aleksteran influon
por siaj plurnaciaj entreprenoj kaj kapitaloj. Nun ĝia celo estas aliiĝi al tutmonda superpotenco.
La Lisbona Traktato, kiu anstataŭas la
mortintan Eŭropan Konstitucion, servas
tiun celon, ĉar

la mondo) postkuras “teni ties konkurencon ĉe la tutmonda merkado
per plifortigo de ties streĉoj por krei
ŝancojn al ties entreprenoj ĉe triaj
landoj. Por konstrui fortajn entreprenojn, la EU devos krei ankaŭ pli
favoran medion al la entreprenoj ene
de siaj landlimoj”.
Per la Ĉarto pri Fundamentaj Rajtoj
estas malpliigitaj la sociaj kaj primediaj rajtoj (kiel tiuj pri la laboro, sano aŭ inda loĝejo). Oni malfermas
ankaŭ la vojon al la malmuntado de
la publikaj servoj, submetante ilin al
la konkurencnormoj (art. 86 kaj 87).

Ĝi ŝirmas novliberalan EU-n. La
ekonomia kreskado kaj la konkurenco estas la grandaj celoj de la EU
(art. 3 kaj protokolo 6). La Unio laboros por forigi la “barilojn” al libera
tutmonda komerco (art. 10A kaj
188B), ĝi garantiigas la liberan kapi- Ĝi estas sunklare kontraŭdemotalcirkuladon (art. 56 kaj 57-3) kaj
kratia: La plej riĉaj landoj (Germavetas pro la liberaligo kaj interligo de
nio, Francio, Anglio) havos pli gravela prienergia merkato (art. 1176A).
con. Oni intensigas la EU-n “el pluAldone la nova strategio de la Unio
raj rapidoj”, kie la malpli povohavaj
(Tutmonda Eŭropo: konkuranta ĉe
havos ĉiam kaj ĉiam malpli decidka-

pablon.
Oni
pliampleksigas la kampojn, kie la decidoj
estos
prenataj el la
EU anstataŭ
ŝtatnivele. La
Konsilantaro
kaj la Komisiono tenas la plejmulton el la leĝa
kaj plenuma povo, dum la Parlamento daŭre havas subordigitan rolon.
La Eŭropa Centra Banko konas neniun demokratian kontrolon.

versala baza enspezo aŭ tiun pri loĝi
indan loĝejon. Aldone al la enmigrantuloj oni ne agnoskas tiel bazajn
rajtojn kiel tiujn pri rezido aŭ pri
voĉdono.
La ciferoj spegulas tion, ĉar ene de la
EU pli ol triono el la aktiva loĝantaro
estas ĉe malstabila situacio: 19 milionoj da sendunguloj, 21 milionoj da
malstabilaj kontraktoj, 33 milionoj
da partaj dungoj kaj ĉiam kreskanta
nombro da neleĝaj dungitoj (ĉu enmigrantaj aŭ ne).
Aldone la salajra diferenco inter virinoj kaj viroj estas de 28% kaj la EU
deportas aŭ rifuzas 500.000 homojn
ĉiujare.

Ĝi pliigas la militistan povon de la
Unio cele defendi la eŭron: Oni
pliigas la militistan elspezojn (art.
27-3). Oni plifortigas ankaŭ la eŭro- La EU reduktas la liberecojn, ĉar ĉe
armeojn kaj la apartenon al la NATO
Bruselo estas 15.000 lobiuloj, kiuj
(art. 27-7). Aldone oni apogas la
premas, por ke la leĝaroj faritaj de la
“preventajn atakojn” (Solana doktriUnio servu la interesojn de la granno, art. 28).
daj kapitaloj. Aldone la popola partopreno estas limigita por ebligi, ke
Tiu ĉi traktato kongruas kun la stilo de la
la decidoj estu prenataj pli glate.
procezo konstrui EU-n, kio generas agFine per alibio pri la terorismo la EU
kielon, ĉe kiu:
kaj ties ŝtatoj-membroj limigas la liLa EU detruas la medion, ĉar ties
berojn de la loĝantaro.
konstruo implicas distancon ĉiam pli
granda inter la produkt- kaj kon- La EU estas ĉiam kaj ĉisumlokoj, kiuj estas interligataj pere
am pli milide grandaj infrastrukturoj de transtista.
Ĉar
porto kaj de energia ligigo. Tio im2
aperas EU-aj
plicas milojn da km de terpeĉo kaj
trupoj ĉe plubetono, la pliigon de la elsendoj de
raj lokoj de la
CO2 al la atmosfero (kiuj okazigas la
planedo (Liklimatan ŝanĝon) kaj la detranĉon
bano, Kosode la teritorio, kio minacas ankoraŭ
vo, Haitio, Sudano, Bosnio...), oni
pli la biodiversecon.
pretigas tutmondan persatelitan loAldone la EU estas la dua elsendanto
kalizan
sistemon
(Sistemon
de forcejefikaj gazoj el la planedo, ĉu
“Galileo”), kiu estos milite aplikebla.
absolute (24%) kaj pokape.
La eŭroarmeoj estas ĉiam pli proviziLa EU pliigas la malegalecojn, ĉar la
taj kaj havas plian aleksteran interkontrolo pri inflacio kaj deficito esvenkapablon kaj estas aprobita la
tas EU-aj celoj sed ne la forigo de la
Solana-n Doktrinon, laŭ kiu la Unio
sendungeco kaj la malstabilo. La
rajtas interveni milite kie ajn en la
Unio ne agnoskas la rajton pri unimondo por defendi siajn interesojn.

