
Posicionament de l’AEP davant el Tractat pel qual s’estableix una Constitució per

a Europa.

Com a associació d’estudiants que defensa una Universitat pública democràtica laica i de

qualitat veiem en el Tractat constitucional europeu un seriós perill per a la seva

consolidació. Participem a la Campanya dels Països Catalans Contra la Constitució Europea

com a marc de coordinació on poder lluitar contra el tractat i com a espai que vol informar a

la ciutadania del que veritablement suposaria la seva aprovació.

La inexistència d’un procés constituent participatiu, la mancança de democràcia real,

l’omissió dels pobles i els seus drets, la distinció entre ciutadans de ple dret i persones amb

permís de llarga durada, l’exclusió d’aquelles persones immigrades que no han pogut

aconseguir un contracte laboral, la no prohibició de la discriminació, sigui del tipus que

sigui, el seu caràcter militarista i la seva subordinació a l’OTAN, la seva despreocupació per

una política de protecció del medi ambient efectiva, tots ells són motius suficients per votar

NO el proper 20 de febrer.

Veiem en el projecte de tractat un intent de síntesi, consolidació i extensió de les polítiques

econòmiques neoliberals que venen imposant-se des de fa més de quaranta anys i que

ataquen greument els drets socials dels treballadors/es i estudiants/es conquerits amb no

pocs esforços al llarg del darrer segle. La competitivitat, la reconversió professional, la

flexibilitat laboral o l’adaptació al “seu” món del treball són elevats a principis rectors,

empitjorant les ja precàries condicions a les que estan sotmesos i transformant-los en

simples instruments al servei del mercat i les multinacionals. L’educació igual que la resta

de serveis públics, ara anomenats “serveis econòmics d’interès general”, es veu

seriosament perjudicada per aquest nou tractat que a més a més no garanteix una educació

obligatòria laica.

Per començar, el simple reconeixement de determinats drets resulta estèril en un context

econòmic com l’actual. Encara que recollits de forma vaga i confosa en el text

constitucional (part II) no s’articulen mecanismes de defensa efectiva, no són objecte, per

tant, de protecció. D’altra banda, en aquesta mateixa part, el redactat està fet de tal forma

que tots ells, drets i principis essencials, es supediten a les lleis nacionals i a les normes

europees. Les lleis, doncs, aprovades per institucions no escollides pels ciutadans i

sotmeses a les pressions de les multinacionals, estaran per sobre de qualsevol dret europeu

o estatal, ja que en última instància les constitucions de cada estat es regiran pels principis

dictats des de Brussel•les (cal recordar que més del 70% de les lleis espanyoles provenen

dels dictàmens europeus).

L’educació, tot i ser competència dels estats, no està protegida dels dictats del mercat; en

obligar a aquests a seguir polítiques de dèficit zero (art. III-184), al permetre’s la

liberalitzacions dels sectors públics que encara queden en les seves mans (art. III-148); al

sotmetre les empreses públiques a les normes sobre competència (art. III-166) i al prohibir

tot tipus d’ajuts a aquestes (art. III-167), el que es fa es deixar la porta oberta a una

progressiva degeneració de la qualitat que ofereixen i ser així, “sense cap altre remei”,

objecte de “plans de viabilitat” i privatitzacions. Això s’anomena privatització encoberta.

Tot i que el procés de Bolonia i la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior engegat el

1999 –un acord, doncs, entre estats– no suposi de forma directa la liberalització de la

Universitat, sí obre la porta a que aquesta es vegi obligada a recórrer a fonts de

finançament privades, a adaptar el seu contingut i estructura a les necessitats del sistema

productiu amb la possibilitat de quedar els seus coneixements al servei d’una Universitat

marcada per un fort tarannà elitista.

Per tot això estem en contra d’aquest tractat; perquè suposa una regressió en l’àmbit dels

drets socials i una perpetuació d’un sistema econòmic que els veu com a mers obstacles

alhora de sacralitzar el lliure mercat i optimitzar els beneficis d’uns pocs.

 

 


