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Solidaritat amb la vaga d'estudiants a Puerto Rico

L'estudiantat de la Universidad de Puerto Rico (UPR) porta més d'un mes en vaga. Protesta
en contra de les mesures que ha pres el centre per reduir el dèficit de la universitat: vendre's
part del patrimoni i augmentar les taxes.

L'AEP ha emès un comunicat de suport amb els i les estudiants mobilitzades, ja que està totalment
d'acord amb les seves reivindicacions. No podem més que sentir solidaritat davant persones que
lluiten contra les mateixes retallades que es pateixen a casa nostra.
   
Comunicat de suport a la vaga dels i les estudiants de Puerto Rico
  
L'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes vol transmetre tot el seu suport als i les estudiants
mobilitzades a la Universidad de Puerto Rico (UPR) en contra de les retallades que està patint,
també allà, l'Ensenyament Superior.
  
El Dret a l'Educació és universal i no entén de fronteres. Amb tot, sembla que la reducció del
finançament dels serveis públics també és present arreu. Avui mateix, el Parlament espanyol ha
aprovat, per un vot, una sèrie de mesures per "reajustar" el dèficit de l'Administració. Amb aquest
terme amaguen una intensa devaluació, simbòlica i real, dels serveis públics. Uns serveis que, si
són a càrrec de l'Administració, és precisament per assegurar-ne un accés universal i una qualitat
exemplar. El moviment estudiantil de Puerto Rico porta més d'un mes protestant per qüestions
bàsiques: una major transparència en la gestió de l'Administració i mesures que garanteixin l'accés a
l'Educació a tots els nivells. La UPR s'enfronta a un dèficit milionari, que els gestors de la universitat
semblen voler solucionar amb la venda i privatització del patrimoni del centre. Aquesta estratègia
tampoc ens és desconeguda. Sovint ens arriben notícies sobre l'oposició cubana, iraniana o
veneçolana. Els mitjans locals han fet un seguiment gairebé inexistent de la protesta de l'estudiantat
de Puerto Rico, així com del suport que rep per part de la societat civil.
  
Per tot això, l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes emet aquest comunicat de suport amb la
vaga de la UPR, se solidaritza amb els greuges que està patint l'estudiantat i tota la població
porto-riquenya i, finalment, crida en alta veu: UNIVERSITAT PÚBLICA I DE QUALITAT!
  
Barcelona, 27 de maig de 2010.
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