RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL D’EUiA
DE 5 DE MARÇ DE 2014 SOBRE LES ELECCIONS EUROPEES

En diferents Consells Nacionals d’EUiA s’ha abordat el debat sobre les Eleccions Europees del proper 25 de maig del 2014, concretament en les reunions del 25 de gener i el
22 de febrer.
Donats els acords del Consejo Político Federal d’Izquierda Unida d’aquest 1 de març, on
s’ha acordat una candidatura conjunta entre IU i EUiA coaligada a diverses formacions
polítiques com ICV i AGE-Anova, oberta a d’altres i amb presència d’activistes sindicals i
socials, on EUiA ocuparà l’onzè lloc de la mateixa, el Consell Nacional d’EUiA manifesta:
1. EUiA ha definit una estratègia política a la seva 6a Assemblea Nacional i a la seva
Conferència Política ‘Un Projecte Constituent per a Catalunya’, on desenvolupa les idees
de Nou Espai de les Esquerres com a punt de confluència i suma de les esquerres socials i polítiques. També aposta per la conformació d’una República Catalana lliurament
federada amb la resta de pobles de l’estat, i tot això mitjançant un Procés Constituent
que desenvolupi una Ruptura Democràtica amb el sistema econòmic i polític oligàrquic i
bipartidista que ha provocat i governa actualment la crisi.
2. Aquestes idees van motivar la proposta de celebrar un referèndum entre l’afiliació
d’EUiA aprovada pel Consell Nacional del 22 de febrer. Donat el desenllaç de la llista
electoral i la renúncia del company Gerardo Pisarello a encapçalar la mateixa, proposem
suspendre el referèndum i mantenir les eleccions primàries tal com va acordar el mencionat Consell Nacional, amb una ampliació de la data de votació als dies 28 i 29 de març.
Cal admetre autocríticament la manca de temps, d’esforç organitzatiu i de suficients mecanismes estatutaris per a què persones independents d’EUiA puguin ser candidates
de l’organització, cosa que ha dificultat la comprensió de la profunditat de l’aposta i ha
provocat crítiques metodològiques justes, no contràries a la política defensada del Nou
Espai.
3. EUiA valora positivament la llista electoral acordada conjuntament amb IU al CPF de
l’1 de març, el seu grau de renovació, experiència, aposta per acords polítics amb d’altres i presència de l’activisme sindical i social.
4. EUiA valora negativament les complicacions per a què la nostra organització ocupés
els llocs destacats a la llista electoral que tradicionalment s’havien mantingut en els darrers anys, algunes d’aquestes  provocades per la suma de diversos components polítics
i socials a la llista. El resultat final dificulta la política per la qual EUiA ha apostat en els
darrers temps: la renovació del Nou Espai i el Federalisme de Lliure Adhesió de la República Catalana.
Cal admetre també autocríticament les dificultats per a desenvolupar una major pedagogia política dins IU per tal d’explicar més i millor la complexitat del moment polític a
Catalunya, la seva repercussió al conjunt de l’estat i la necessària comprensió d’IU. Així,
hem de seguir denunciant l’estratègia neoliberal conservadora de la dreta catalana i
frenar l’ofensiva conservadora i centralista que utilitza de nou els tòpics anticatalanistes, fent entendre el procés català com una oportunitat de canvi al conjunt de l’estat i de
qüestionament del sistema econòmic, polític i social de la monarquia borbònica.

5. EUiA treballarà de forma decidida perquè la candidatura d’IU, ICV-EUiA, AGE-Anova,
Izquierda de Aragón-CHA i d’altres forces polítiques i referents socials obtingui els millors
resultats possibles a Catalunya i a la resta de l’estat i perquè els projectes del Partit de
l’Esquerra Europea i del Grup de l’Esquerra Unitària-Esquerra Verda Nòrdica (GUE-NGL)
surtin reforçats a tots els nivells.
6. EUiA treballarà per a reforçar les relacions amb IU, sempre en el sentit singular que
ha desenvolupat una tradició històrica i uns protocols i acords polítics existents, que no
només no tenen marxa enrere, sinó que han de ser aprofundits en el marc del Federalisme amb Dret a Decidir, el Procés Constituent i la Conformació del Bloc Polític i Social
aprovats a la 10a Assemblea Federal d’IU. EUiA sol·licitarà una reunió del més alt nivell a
la direcció d’IU Federal per explicitar aquests acords.
7. EUiA treballarà per a reforçar i desenvolupar els acords col·lectius i les polítiques
aprovades a la 6a Assemblea i a la Conferència Política i per a reforçar totes les tasques
executives en el sentit de les polítiques acordades. Aquest Consell Nacional insta al conjunt de persones i sensibilitats d’EUiA a treballar per un acord de llista unitària i, en el cas
de no ser possible, a expressar democràticament en primàries les persones que han de
representar a la llista electoral europea la política de la nostra organització.

