
Antiglobalización e democracia 

Os movementos antiglobalización teñen un importante compoñente de protesta e crítica 
ás deficiencias dos sistemas democráticos. 

Dentro da diversidade, se un trazo une a este movemento antiglobalización é o lema co 
que se convocou a primeira manifestación, a de Seattle [en 1999]: “Non á globalización 
sen representación”. É dicir, que antes de entrar nos contidos do debate, hai unha 
emenda á maior, ao feito de que se están a tomar decisións vitais para todos en 
contextos e xuntanzas fóra do control dos cidadáns. 

Nun principio, é unha acusación infundada, xa que a maioría son representantes dos 
Gobernos democraticamente elixidos. Pero ocorre que os electores non poden ler a letra 
pequena (ou inexistente) das eleccións ás que son chamados cada catro anos con 
políticos que se centran en gañar a campaña de imaxe e con Gobernos que bastante 
traballo teñen con reaccionar aos fluxos globais, esquecéndose de informar aos seus 
cidadáns. 

E resulta tamén que na enquisa que Kofi Annan [secretario xeral da ONU] presentou na 
Asemblea do Milenio na ONU, sinala que 2/3 dos cidadáns do mundo (incluídas as 
democracias occidentais) pensan que os seus gobernantes non os representan. De modo 
que o que din os movementos antiglobalización é que esta democracia, que é necesaria 
para a maioría, non é suficiente aquí e agora.  

Manuel CASTELLS. Globalización e antiglobalización, El País, 24-7-2001 

 
 
 
O novo concepto estratéxico da OTAN  

Desde os 12 países que inicialmente formaron a OTAN ata os 29 actuais, a 
organización foi modificando as súas estratexias en función do contexto internacional. 

Para alcanzar os seus obxectivos, [...] a OTAN leva a cabo os seguintes traballos 
fundamentais de seguridade: 

- Proporcionar unha das bases indispensables para o contorno euroatlántico seguro e 
estable, fundado no crecemento das institucións democráticas e o compromiso, coa 
resolución pacífica das disputas e no que ningún país poida intimidar ou coaccionar a 
ningún outro mediante as ameazas nin o emprego da forza. 

- Ser un foro transatlántico esencial para o asesoramento dos aliados sobre calquera 
outra cuestión que afecte aos intereses vitais, incluíndo posibles acontecementos que 
representen riscos para a seguridade dos Estados membros [...]. 



- Exercer a disuasión e defender a calquera Estado membro da OTAN fronte a toda 
ameaza de agresión [...] e para mellorar a seguridade e a estabilidade da rexión 
euroeatlántica. 

- Estar disposta, segundo cada caso e mediante o consenso [...], a contribuír eficazmente 
á prevención de conflitos e participar de maneira activa na xestión das crises, coa 
inclusión de operacións de resposta á crise. 

- Fomentar unha relación de ampla colaboración, cooperación e diálogo con outros 
países da rexión euroatlántica, co fin de aumentar a confianza mutua [...]. A Alianza non 
se considera adversaria de ningún país. 

OTAN. Declaración do cumio de Washington. 24-4-1999 

 
 
 
 
Valores e poderes da UE 

A Constitución da UE non se aplica na súa totalidade porque non superou os 
referendos de todos os países membros pero é un documento de referencia para a 
elaboración da lexislación comunitaria. 

Art. I-1: Creación da Unión 

1. A presente Constitución, que nace da vontade dos cidadáns e dos Estados de Europa 
de construír un futuro común, crea a Unión Europea, á que os Estados membros 
confiren competencias para alcanzar os seus obxectivos comúns. [...] 

2. La Unión está aberta a todos os Estados europeos que respecten os seus valores e se 
comprometan a promovelos en común. 

Art. I-2: Valores da Unión 

A Unión se fundamenta nos valores de respecto á dignidade humana, liberdade, 
democracia, igualdade, Estado de Dereito e respecto aos dereitos humanos. [...]. 

Art. I-3: Obxectivos da Unión 

1. A finalidade da Unión é promover a paz, os seus valores e o benestar dos seus pobos. 

2. A Unión ofrecerá aos seus cidadáns un espazo de liberdade, seguridade e xustiza [...]. 

3. A Unión obrará en prol dunha Europa con desenvolvemento sostido baseado nun 
crecemento económico equilibrado [...]. A Unión combaterá a marxinación social e a 
discriminación, e fomentará a xustiza e a protección social, a igualdade entre mulleres e 



homes, a solidariedade entre as xeracións e a protección dos dereitos do neno [...]. 

Art. I-5: Relacións entre a Unión e os Estados membros 

1. A Unión respectará a identidade nacional dos seus Estados membros, inherente ás 
estruturas fundamentais políticas e constitucionais destes, tamén no que respecta á 
autonomía local e rexional. Respectará as funcións esenciais dos Estados, en particular 
as que teñen por obxecto garantir a súa integridade territorial, manter a orde pública e 
salvagardar a seguridade interior [...]. 

Art. I-19: O Parlamento Europeo 

1. O Parlamento Europeo exercerá xuntamente co Consello a función lexislativa e a 
función orzamentaria, así como funcións de control político e consultivas [...]. 

Artigo I-20: O Consello Europeo [...] 

2. O Consello Europeo estará composto polos xefes de Estado ou de goberno dos 
Estados membros, así como polo seu presidente e polo presidente da Comisión. 
Participará nos seus traballos o Ministro de Asuntos Exteriores. 

Art. I-21: O presidente do Consello Europeo 

1. O Consello Europeo elixirá ao seu presidente por maioría cualificada para un 
mandato de dous anos e medio, que poderá renovarse una sola vez. 

2. O presidente do Consello Europeo asumirá, en razón do seu cargo e no nivel que lle é 
propio, a representación exterior da Unión nos asuntos de política exterior e de 
seguridade común, sen prexuízo das competencias do Ministro de Asuntos Exteriores. 

Art. I-22: O Consello de Ministros 

1. O Consello de Ministros exercerá xuntamente co Parlamento Europeo a función 
lexislativa, a función orzamentaria, así como funcións de formulación de políticas e de 
coordinación, nas condicións fixadas pola Constitución [...]. 

Art. I-24: A maioría cualificada 

1. Cando o Consello Europeo ou o Consello actúen por maioría cualificada, esta se 
definirá como unha maioría de Estados membros que represente polo menos as tres 
quintas partes da poboación da Unión. 

Art. I-25: A Comisión Europea [...] 

3. A Comisión consistirá nun Colexio composto polo seu presidente, polo Ministro de 
Asuntos Exteriores, que será o vicepresidente, e trece comisarios europeos 



seleccionados por un sistema de rotación equitativa entre os Estados membros [...]. 

Art. I-27: O Ministro de Asuntos Exteriores 

1. O Consello Europeo, nomeará por maioría cualificada, coa aprobación do presidente 
da Comisión, ao Ministro de Asuntos Exteriores da Unión, que estará á fronte da 
política exterior e de seguridade común da Unión. 

Proxecto de Constitución para Europa. 2003 

 
 
 
 
Integrismo e fundamentalismo islámico 

Aínda que non é exclusivo do mundo islámico, o fundamentalismo nestes países alcanza 
hoxe características especiais en forte contraste cos valores das democracias 
occidentais. 

O integrismo consiste en crer que se posúe unha verdade absoluta e impoñela. As súas 
principais características son: o inmobilismo ou a negativa á adaptación, opoñéndose a 
todo desenvolvemento, a toda evolución; en segundo lugar, conservadorismo e retorno 
ao pasado, apelando á tradición; en terceiro lugar, intolerancia, cerrazón, dogmatismo, 
intransixencia. 
R. GARAUDY. Os integristas. 1991 
 
As leis e principios islámicos conteñen todos os aspectos da xurisdición, desde as leis 
referentes á xustiza, aos intercambios comerciais, aos castigos, incluso ás modalidades 
da guerra e da paz, os problemas propios das relacións internacionais e do dereito 
internacional. Nada quedou excluído das precaucións do goberno do islam. 
Ruhollah KHOMEINI. O goberno islámico. 1970 
 
 


