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A cada centre, un comitè. A cada facultat, un piquet. Jove: defensa allò que és teu!

Davant una crisi econòmica provocada per un sistema especulatiu i agreujada per la
desregulació dels mercats, hem vist com un Govern incapaç de fer front al repte d'impulsar
un nou model productiu més sostenible, de sanejar i regular els mercats i d'apostar per un
sistema més social i solidari, ha aprovat un seguit de reformes que no només no
solucionaran els problemes estructurals de l'economia espanyola ni permetran la sortida de
la crisi sinó que perjudicaran els col·lectius més vulnerables i que més n'han sofert l'impacte.

Per això l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes entén que la Vaga General del 29 de setembre
hauria de ser la resposta de la societat davant d'una reforma laboral regressiva en els drets de la
classe treballadora, un pla d'austeritat totalment injust i desequilibrat que aguditza la fractura social,
una reforma de caixes que suposarà que 30 milions d'euros de capital públic passin a les mans
d'aquells agents privats que han provocat la crisi i un projecte de reforma de pensions que atempta
contra els fonaments del sistema de protecció social en què es basa l'Estat de Benestar.
  
El jovent som un dels col·lectius més perjudicats per la crisi econòmica. Segons les darreres dades
de l'enquesta de població activa, la taxa d'atur entre els joves de setze a dinou anys arriba fins a un
55,31%, i entre els joves de vint a vint-i-quatre és d'un 33,42% i tot això amb l'agreujant de la
precarietat amb què els i les joves ens hem incorporat al mercat laboral durant els darrers anys:
contractes "escombraria", treballs temporals, sectors poc articulats sindicalment i baixos salaris.
L'augment de l'atur juvenil i l'empitjorament de les condicions laborals ens impedeixen l'accés a
l'habitatge i, per tant, a l'emancipació.
  
La crisi no només ha passat factura a la joventut; també ha motivat la retallada a les aules
universitàries i s'està utilitzant, com en tants altres sectors, per tirar endavant un seguit de reformes
estructurals del sistema universitari que mercantilitzen i el·lititzen l'Ensenyament Superior. La
implantació d'aquestes reformes, amb unes beques també insuficients, i la dificultat que suposa
compaginar treball i estudis, fan que, cada vegada més, estudiantat i precarietat vagin de la mà.
  
L'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes manifesta el seu rebuig a la reforma laboral, es
solidaritza amb tota la classe treballadora, dóna suport a la vaga general i fa una crida a tot
l'estudiantat a enfortir les mobilitzacions a través dels comitès de vaga i la participació als piquets del
dia 29 de setembre. Només amb la unitat de tots els sindicats, els moviments socials i les forces
polítiques d'esquerres la vaga general serà un èxit.
  
Estudiants a la vaga general!!
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