
Si us plau, algú ha vist la democràcia?
El poder de les grans corporacions a la UE

Accessibilitat. Aquesta és la paraula que, definida per Keith Richardson significa “  poder
trucar a Helmut Khol i recomanar-li que es llegeixi un informe (...) o menjar amb el primer
ministre suec just abans de que Suècia decideixi sol·licitar la seva entrada a la Comunitat
Europea”.  Clar  que,  tenint  en  compte  que estem parlant  de  la  Unió  Europea,  aquest
projecte que, des de les instàncies de poder i dels sector destacats, d'això que en diuen
“la societat civil, sempre ens han presentant com un espai de progrés i llibertats, totes
pensareu  que  aquest  senyor  Richardson  deu  ser  una  destacat  membre  de  les
organitzacions que lluiten per la defensa dels drets socials, contra els transgènics, per
l'acollida dels  refugiats,  o  qualsevol  altra  causa que desitgi  garantir  una societat  més
democràtica, justa, solidària i viable ecològicament. Sento decebre-us, resulta que no és
així. Keith Richardson, és el nom d'un dels secretaris generals que ha tingut la European
Round Table of industrialists (ERT). I la ERT, lluny de ser un espai per la defensa dels
drets humans  o qualsevol altra noble causa, resulta que, segons la informació que podreu
trobar en la seva web, es un fòrum conformat per 50 directors executius i presidents de
les  majors  empreses  multinacionals  que  operen  en  l'escenari  europeu.  Aquestes
empreses  representen  un  volum  de  negoci  superior  als  1,3  bilions  d'euros,
aproximadament 6,5 vegades el PIB català actual, i ocupen a 6,8 milions de persones en
els llocs de treball de les seves indústries. Amb aquesta informació, segur que per moltes
de vosaltres resulta inquietant, pel que pot suposar per la democràcia i la justícia social a
escala europea, que organitzacions com la ERT gaudeixin “d'accessibilitat” als principals
òrgans  de poder  de  la  UE.  Segur  que  les  més ben informades de vosaltres,  ja  heu
abandonat fa dies, l'estadi de la inquietud per passar directament al de la ràbia,  perquè ja
sabeu que, és justament la ERT i la resta de grans grups de pressió, que operen a escala
Europea, els que des dels orígens d'aquest projecte d'integració s'han dedicat a convertir-
lo en l'artefacte institucional idoni per als seus grans negocis. La retòrica europeista ens
parla  de  pau i  progrés,  però  la  veritat  és  que a  hores  d'ara,  en  l'estadi  actual  de  la
Deutecràcia,  l'Unió Europea garanteix les mesures polítiques i econòmiques més dures
per les condicions de vida de les classes populars, i les més desitjades per afavorir la
reproducció ampliada del capital.

Tots i cadascun dels grans passos en el procés d'integració que representa la UE han
estat  precedits  d'informes i  recomanacions que donaven les  orientacions precises  als
responsables europeus de com,  en quins temps i  en quins ritmes,  s'havia de produir
l'avenç en la construcció  Europea.  L'Acta Única,  el  Mercat Únic,  la Moneda Única,  el
projecte de les TENS ( xarxes de comunicació i energia com ara l'Scanlink, Eurotunel,
autovies, AVE, MAT, etc), l'ampliació de la UE als països de l'Est, L'EEES (Espai europeu
d'Educació Superior) i ara el TTIP, han comptat, i en el cas del TTIP compten, amb la
intervenció activa dels gran grups corporatius en el seu procés de gestació i concreció. Si
tenim en compte que a dia d'avui la meitat  de la legislació que s'aplica en els Estats
europeus és d'origen comunitària, podem fer-nos una idea de fins a quin punt la legislació
estatal es fruit del interessos del poder corporatiu.

Al mateix “barri  europeu” de Brussel·les on hi  ha la seu de les tres grans institucions
europees (Comissió , Consell i Parlament) hi trobem les seus de: Mcdonalds, Telefonica,
EON,  Opel,  Bayer,  Shell,  Siemmens,  Microsoft  i  fins  a  més  de  30  seus  de  grans
corporacions dels diferents sectors econòmics. Els seu objectiu: aconseguir influir en la
legislació  sobre  drets  laborals,  regulacions  de  mercat,  prohibició  de  substàncies
químiques etc. Això ho fan directament, o a través dels grups de pressió, com el del sr.



RRichardson.

A banda de la ja esmentada ERT, de grups de pressió que operen a Brussel·les n'hi ha un
fum:  Bussineseurope,  City  of  London,  Eurpean  Seed  Assciation,  European  Banking
Federeation,  Aquafed  i  un  llarguíssim  etc.  Sovint  molts  d'aquest  grups  exerceixen  la
pressió als polítics directament amb els seus lobbistes, però també acostumen a operar
contractant  consultores  que  compten  amb  nombrosos  advocats  i  tècnics  amb  gran
coneixement del funcionament comunitari que, a canvi de substancioses remuneracions,
desenvolupen aquesta tasca de lobby. Burson Marstseller per exemple, és una consultora
amb 60 lobbistes que treballa per empreses com Nestlè, Danone, Bayern, i que factura
fins a 8,5 milions d'euros anuals per aquest tasca. A  Brussel·les a l'actualitat hi ha uns
30.000  lobbistes  aproximadament.  Un  per  cada  polític  que  es  dedica  a  temes  de
legislació. El 70% d'aquests es dedica a assessorar directament a favor dels interessos
empresarials amb milions d'euros ala seva disposició i accés privilegiat als polítics.  La
forma  d'operar  dels  lobbistes  acostuma  a  nodrir-se  d'un  accés  directe  als  polítics,
l'accessibilitat que dèiem, fruit de les relacions empresarials o personals que aquests han
anat  teixint  al  llarg  del  temps.  Cal  tenir  en  compte  que  el  mecanisme de  les  Portes
Giratòries a Brussel·les funciona a base de bé, i molts dels alts directius i assessors de les
empreses, han sigut o seran càrrecs d'alt nivell de les institucions europees. Així doncs, la
pressió empresarial es produeix a partir d'informes que els diferents sectors empresarials,
directament,  o de la mà dels seus lobbistes,  aconsegueixen fer arribar als legisladors
europeus. Cal tenir en compte que, moltes vegades, són les mateixes institucions les que
demanen als grups “d'experts” la redacció dels primers esborranys de les polítiques que
volen desenvolupar. Evidentment, entre aquests experts sempre hi ha un bon nombre de
lobbistes.  Pere exemple, al capdavant del grup d'experts que la Comissió va crear el
2008 per cercar solucions davant la crisi, hi havia Jaques de Larosière, figura rellevant del
món financer privat, dels 8  membres del grup restants, 4 estaven directament relacionats
amb empreses amb responsabilitat en la crisi financera. Cal dir que concretament, en el
sector financer, els representants de les empreses sumen a Brussel·les, fins a 4 vegades
més  que  els  representants  del  món  acadèmic,  sindicats  i  consumidors.  Segurament,
coneixent aquestes dades, es pot entendre millor les raons que hi ha al darrera de les
mesures financeres que aplica la UE. Tothom sap que els plans d'ajust no milloren la
situació real de les economies, però als que hi ha al darrera d'aquestes decisions poc els
importa això. Els seus beneficis estan assegurats. I creixent!!
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