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Setmana de lluita i manifestació contra la privatització a la Universitat

Amb motiu de la trobada dels ministres d'educació de la Unió Europea el dia 16 de maig a Londres,
amb una clara intenció de continuïtat del procés d'imposició de l'Espai Europeu d'Educació Superior
(EEES), també conegut com a Procés de Bolonya, i afegint-hi l' aprovació de la nova Ley Orgánica
de Universidades (LOU), en total sintonia amb la política neoliberal europea, els i les estudiants vam
tornar a manifestar la nostra disconformitat respecte ambdues polítiques. D'acord amb el Fòrum
Europeu d'Estudiants, des de la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública
(PMDUP) hem organitzat diversos actes de lluita estudiantil en contra de la privatització de la
Universitat.
  
 

 Prop d'unes 2.000 persones ens vam manifestar dijous dia 10 de maig a la plaça Universitat de
Barcelona. L' acte, si bé no va gaudir d'un seguiment tant massiu com seria ideal, en tant que ens
afecta a tots i totes, va demostrar que no pensem acceptar els atacs privatitzadors del govern
suposadament "d'esquerres" del PSOE. Amb gairebé una hora de retard, la marxa, que aplegava
una gran diversitat de col·lectius, va fluir sense incidències destacables fins a la Facultat de Nàutica
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), al Pla de Palau, on es va dissoldre la massa
després de la lectura del manifest. Durant tota la jornada es van poder sentir crits de "No a la
privatització", "Contra la uni neoliberal, lluita social", "Pública sí, privada no", a més d'una curiosa
versió de l'himne dels partisans italians "Bella Ciao". Cal destacar que no hi va haver aldarulls ni
detencions, com els que lamentablement es van viure al final de la darrera mobilització contra
Bolonya, el 16 de novembre.
  
A més, la jornada anterior a la vaga i manifestació dels i les estudiants va estar marcada per
activitats culturals alternatives a les universitats públiques de Barcelona (UB, UAB, UPC i UPF), que
en diferents mesures van oferir informació sobre el desconegut tema de la privatització de
l'ensenyament superior i els serveis que l'acompanyen. La base de la conscienciació dels i les
estudiants per tal d' assolir una lluita massiva i ferma contra Bolonya i contra la LOU passa pel
foment del debat crític, del ple coneixement del que suposen aquests canvis. Per tant, la línia que ha
d'adoptar la PMDUP no és només la de la pròpia i necessària mobilització, s'ha de donar especial
importància a la més que imprescindible generació de discurs crític i constructiu. En aquest aspecte,
les jornades de lluita que hem protagonitzat els i les estudiants són un clar de model d'actuació, per
tal d'assolir la plena participació de la totalitat de les parts afectades.
  
SI EL PRESENT ÉS LLUITA EL FUTUR ÉS NOSTRE!
  
CONTRA LA LOU I CONTRA BOLONYA, PROU PRIVATITZACIONS!
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