
De Europese Unie breidt zich uit en beperkt de sociale
rechten. Het netwerk van de Euromarsen tegen

werkloosheid, bestaansonzekerheid en uitsluiting kan niet
anders  concluderen. De toetreding van tien nieuwe landen
vergroot de interne markt en de concurrentie op die markt
waarbij er vrije handel ontstaat zonder regels op sociaal
gebied. Europa verandert zo in een vrijhandelszone. De
invoering van een grondwet in Europa offert de sociale
rechten op die na twee eeuwen strijd op het continent zijn
verworven ten faveure van een sociale dumping door de
verschillende landen, hetgeen leidt tot vreemdelingenhaat.
Alleen de organisatie van een Europese sociale beweging
en de massale mobilisatie van de bevolking, van mensen
met vaste en losse contracten, van werklozen, maakt het
mogelijk een andere toekomst op te bouwen.
De actieve solidariteit tussen de sociale bewegingen van
de 14 en van de 10 wordt met de uitbreiding die op 1
mei 2004 is ingevoerd een pertinente noodzaak, voor een
ander Europa, voor een andere wereld.
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