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Campanya de Estudiantes en Movimiento contra l'augment de les taxes universitàries

Estudiantes en Movimiento és el punt de trobada dels col·lectius d'estudiants que defensen la
Universitat Pública arreu de l'estat. Enguany s'ha decidit fer una campanya unitària en contra de
l'augment de les taxes universitàries que és, probablement, una de les dolències més generals de la
Universitat "Pública". Així, es faran actes de protesta a Valladolid, a Salamanca, a Cartagena o
León. A Barcelona, l'AEP- Associació d'Estudiants Progressistes farem actes als diferents campus
universitaris en que es repartiran billets amb la cara del Conseller Huguet, per pagar la matrícula, i
una roda de premsa al rectorat de la UB.
  
Per a més informació: www.estudiantesenmovimiento.org
    

  

Comunicat de Estudiantes en Movimiento davant de l'augment de
les taxes universitàries
 
Dimecres 3 d'octubre de 2007  Des dels diferents col·lectius que participem dins de Estudiantes en
Movimiento volem denunciar un fet reiterat i abusiu que es ve repetint any rere any: l'augment de les
taxes universitàries. Aquesta nova pujada va més enllà que les últimes ja que supera fortament
l'augment de l'IPC. Per això manifestem que: 
  
1. Rebutgem totalment aquest nou augment que no fa més que reforçar l'escull econòmic que
suposen les taxes, fent de la Universitat Pública una institució cada cop més elitista i excloent, en
evident contradicció amb el seu caràcter universal.
  
2. Aquesta pujada completament injustificada no concorda amb els missatges tranquil·litzadors de
les institucions universitàries i els governs, central i autonòmics, que asseguren que la reforma
pedagògica que suposa l'EEES es farà a cost zero. Aquesta contradicció entre les declaracions
públiques dels responsables polítics i l'enduriment de les condicions econòmiques d'entrada a les
universitats d'arreu de l'estat és una mostra evident del menysteniment que pateixen els centres i de
la privatització que afecta a l'ensenyament públic.
  
A més a més, l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior implica la imposició d'un horari
acadèmic abusiu per l'estudiantat, superior fins i tot a una jornada laboral, convertint-nos en
estudiants a temps complet, la qual cosa impossibilitarà la compaginació d'estudis i feina.
  
Rebutgem frontalment aquest fet i les justificacions dels polítics: no podem acceptar que per
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compaginar els estudis haguem d'allargar el temps de realització de les carreres, donat que això
suposa una discriminació cap al col·lectiu d'estudiants que necessita treballar per viure, reduint
l'alumnat a un model "estàndard" d'estudiant, ni realista ni convenient.
  
D'altra banda, si la Universitat és el màxim exponent de la cultura i la llar del coneixement,els seus
estudiants han de ser formats com a ciutadans instruïts, crítics i competents i no senzillament com a
treballadors. Els estudiants hem de tenir temps per cultivar altre aspectes formatius com
l'associacionisme, la participació i les relacions socials: no som màquines ni ho hem de ser.
Malauradament és el que ens imposen.
  
3. Com ve sent costum, les autoritats competents han tornat a menystenir els col·lectius estudiantils
que sempre s'han pronunciat en contra de l'augment de les taxes i de qualsevol altra mesura que
vagi en contra de l'accés universal, sense exclusions, a la Universitat Pública.
  
Així, rebutgem totalment aquest nou augment de les taxes, sobre tot quan aquest es situa molt per
sobre de l'increment de l'IPC. Estem assistint a un procés encobert de privatització de la Universitat
Pública, que la fa cada cop menys accessible a un ventall cada cop més ample de la societat.
  
Considerem que la Universitat Pública ha d'estar oberta a tota la ciutadania i no només a qui pugui
pagar-la. Per garantir tot això, estimem necessària, i cada cop més urgent, una reducció progressiva
de les taxes fins a la seva total desaparició.
  
Per una Universitat realment pública, universal i de qualitat, per a tothom,
  
Prou augments de les taxes!
  
Estudiantes en Movimiento.
  
Eraldatu · AEP-Associació d´Estudiants Progressistes · Foro Estudiantil Independiente · Alternativa
Universitaria · Colectivo Estudiantil Alternativo · Estudiantes de Izquierdas · Asociación de Jóvenes
Extremeños - Estudiantes Progresistas · Bloc d´Estudiants Agermanats · A Contracorrent-Joves
d´Esquerra Unida de Valéncia · Universitarios Progresistas · Asociación de Estudiantes de
Izquierdas por Otra Universidad · Participación Universitaria Almeriense · Otra Universidad es
possible · Asamblea de Estudiantes de Gran Canaria

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 3/3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
http://www.aep.cat

