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Comunicat de l'AEP davant l'augment de les taxes universitàries 

Com malauradament es ve repetint des de fa molts anys per aquestes dates, s'ha anunciat
l'augment de les taxes universitàries pel curs acadèmic 2007/08. Davant d'aquest fet reiterat i
abusiu, l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes manifestem que:
  
1) Rebutgem totalment aquest nou increment de les taxes universitàries, que agreuja l'escull
econòmic que suposa aquest sistema que actua com a filtre d'entrada als centres d'estudi.
Remarquem també que l'augment d'aquest any, a més, ha sobrepassat de molt la crescuda anual de
l'IPC, arribant a un creixement del 3'7% sobre les taxes del curs anterior.
  
2) Aquesta pujada completament injustificada no s'adiu amb els missatges tranquil·litzadors que, des
de les institucions universitàries europees, espanyoles i catalanes, asseguren que la reforma i
l'entrada en vigor de les mesures necessàries per a crear l'Espai Europeu de l'Ensenyament
Superior (EEES) tindran un cost zero d'aplicació. Aquesta contradicció entre les declaracions
públiques dels responsables polítics i l'enduriment de les condicions econòmiques d'entrada a les
universitats és una mostra evident del menysteniment que sofreixen els centres, i del procés de
privatització que afecta el conjunt del sistema d'ensenyament públic, qual ha estat denunciat
repetidament des de fa anys per les assemblees i els sindicats d'estudiants.
  
Aquesta adaptació a l'EEES, a més, introduirà noves mesures de caire classista, com la configuració
dels plans d'estudi amb horaris similars a la jornada completa laboral, dificultant l'accés i marginant
progressivament aquells estudiants que hagin de  combinar els estudis amb el treball . Així,
progressivament ens dirigim a un sistema elitista que deixarà fora de la universitat qui no pugui
pagar-la, bastit a partir de diverses mesures com les taxes d'entrada ?que fan augmentar al cost
total de la matrícula-, serveis externalitzats a empreses privades que depassen els preus mínims per
als i les alumnes, i una programació que requerirà la plena dedicació de l'estudiant.
  
3) El fet que una part d'aquestes taxes es destini al finançament de productes d'adquisició
obligatòria, tals com material d'estudi editat per les pròpies universitats, encara agreuja més la seva
aplicació. Considerem que els i les estudiants hem de poder decidir si volem o no adquirir-los, i que
els preus d'aquests haurien de respondre a llur cost real, i en la mesura del possible percebre's de
forma gratuïta.
  
4) Com ja és habitual, l'administració ha tornat a menystenir el moviment estudiantil català, passant
per alt totes les reivindicacions que han defensat les assemblees, els sindicats i les plataformes
unitàries d'estudiants. En cap moment s'ha escoltat l'opinió i les propostes de la Plataforma
Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública (PMDUP), que vertebra democràticament aquest
moviment.
  
Per tot, des de l'AEP reafirmem que aquest augment no és sinó una altra confirmació del fet que la
Universitat Pública catalana cada dia ho és menys, a causa de les polítiques neoliberals i propícies a
la privatització de l'educació que s'apliquen des de les institucions a tots els nivells; així com de la  
necessitat de l'organització i la lluita unitària de tots els sectors implicats  ?professorat, alumnes,
personal de serveis- per la defensa i la millora del sistema d'ensenyament públic.
  
La Universitat Pública catalana ha de garantir l'accés a l'educació superior de qualsevol persona que
ho desitgi independentment dels seus recursos, i per això és necessària i cada cop més urgent una
reducció progressiva de les taxes, fins a la desaparició total d'aquestes.  
  
Per una Universitat veritablement pública i qualitat, per totes i tots,
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PROU AUGMENT DE LES TAXES!
  
AEP-Associació d'Estudiants Progressistes
  
16 de juliol de 2007
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