
Comunicat de l'AEP davant l'actitud de la UB amb el col·lectiu d'immigrants

El passat 11 de juny els estudiants de diverses facultats de la Universitat

de Barcelona vam trobar tancats la majoria dels accessos als centres. Els

motius donats des de la UB eren diversos: per motius tècnics, de

seguretat... i el personal d'administració i serveis no donava més

explicacions. Ràpidament però va començar a córrer el rumor de que

aquests fets estaven motivats per la voluntat del rectorat d'impedir el

tancament d'un col·lectiu d'immigrants a les instal·lacions de la UB.

Arran d'això l'Associació d'Estudiants Progressistes ens vam posar en

contacte amb representants d'aquest col·lectiu per contrastar aquest

rumor. En realitat aquest col·lectiu d'immigrants només havia sol·licitat un

espai a la universitat per celebrar una assemblea. La universitat s'hi va

negar i, per por de que l'ocupessin, van tancar-ne les portes.

Davant aquests fets l'AEP considera molt greu que una Universitat Pública

negui un espai on reunir-se a un col·lectiu amb una situació tan precària,

desentenent-se d'un greu problema social, i tanqui les seves portes per

aïllar-se'n. L'actual llei d'estrangeria no ha fet més que empitjorar la ja

difícil situació dels immigrants il·legals, que ni tan sols els considera

ciutadans de ple dret. La universitat no pot estar al marge dels problemes

de la societat, sinó que ha de ser un element actiu en la recerca de

solucions, ja sigui promovent la creació d'espais de diàleg o facilitant el

bon funcionament dels ja existents.

Deixant de banda els motius més polítics, el fet de tancar diversos

accessos de la universitat és per si mateix un acte d'irresponsabilitat des

del punt de vista de la seguretat, ja que en cas d'evacuació hauria

provocat problemes.

Per tot això des de l'AEP demanem explicacions a la Universitat de

Barcelona per la seva actitud poc democràtica i per haver amagat els

motius reals del tancament dels accessos.

 

 


