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La Universitat es distancia de l'educació!
 
La IX Trobada de Estudiantes en Movimiento ha estat marcada per la recent notícia del trasllat de la
Secretaria de Estado de Universidades del MEC cap al Ministerio de Nuevas Tecnologias, i per la
fusió d'educació i assumptes socials en un sol ministeri. Aquesta notícia no fa més que confirmar la
tendència general, que fa temps que denunciem, de la deriva de la política educativa que està duent
a terme aquest govern i la progresiva degradació del caràcter acadèmic de l'educació superior
pública per convertir-la en una institució acrítica que segueixi les directrius que vinguin imposades
per una "societat" a qui només interessen el beneficis que puguin generar determinades àrees de
coneixement.
  
Aquesta darrera actuació del govern és una més de les concrecions del Procés de Bolonya que en
confirmen l'esperit subjacent. Durant aquest darrer curs hem estat testimonis de la pujada
generalitzada de les taxes universitàries, de l'establiment d'una forquilla de preus per als postgraus
que els allunya de l'accés universal al qual aspirem i de la decisió del govern de permetre
l'elaboració descentralitzada del catàleg de titulacions, que està suposant la reestructuració de
l'oferta de les titulacions en les diferents universitats en base a criteris purament economicistes.
  
Des de Estudiantes en Movimiento exigim:
  

 la congelació i la progressiva reducció de les taxes universitàries fins a la seva total desaparició,
  

 l'immediata reducció dels preus dels postgraus al nivell del grau,
  

 que l'oferta de titulacions no es vegi retallada i que es regeixi per criteris exclusivament
acadèmics que guiïn l'elaboració dels nous catàlegs a les universitats.
  
Aquestes són mesures transitòries que han de ser aplicades de manera urgent, però les nostres
aspiracions van molt més enllà. Tenim un concepte d'Universitat que no conjuga ni amb el model
actual ni amb el marc de les actuals reformes. Apostem per un nou model d'Educació Superior i
Universitat que es basi en la qualitat de la formació, els criteris purament acadèmics en la selecció
de titulacions i l'accés universal.
  
Per tot això, el nostre objectiu és no parar de mobilitzar i generar discurs entre els i les estudiantes.
Així, prepararem una Jornada de Lluita descentralitzada a les diferents universitats on som, el proper
7 de maig, amb acampades, "performances", ocupacions de facultats, debats, exposicions, etc.
També s'organitzaran consultes populars per conèixer el grau d'informació i conformitat actual dels i
les estudiantes respecte al Procés de Bolonya.
  
Salamanca, 13 d'abril de 2008 Estudiantes en Movimiento
  
Eraldatu (Universitat Pública de Navarra)-Associació d´Estudiants Progressistes (Universitats
Catalanes)-Federación de Asociaciones Universitarias (Universitat d'Oviedo)-Foro Estudiantil
Independiente (Universitat de León)-Alternativa Universitaria (Universitat de Valladolid)-Colectivo
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Estudiantil Alternativo (Universitat de Salamanca)-Estudiantes de Izquierdas (Universitat
Complutense de Madrid)-Asociación de Jóvenes Extremeños - Estudiantes Progresistas (Universitat
d'Extremadura)-Bloc d´Estudiants Agermanats (Universitats Valencianes)-A Contracorrent-Joves
d´Esquerra Unida de Valéncia (Universitats Valencianes)-Universitarios Progresistas (Universitat
d'Alacant)-Asociación de Estudiantes de Izquierdas por Otra Universidad (Universitat de Murcia y
Universitat Politècnica de Cartagena)-Participación Universitaria Almeriense (Universitat d'Almería)-
Estudiantes de Izquierdas (Universitat de Málaga)-Asamblea de Estudiantes de Gran Canaria
(Universitat de Las Palmas de Gran Canaria)
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