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Resum:
Davant els fets ocorreguts ahir, 29 d'abril de 2009, quan un grup d'estudiants de secundària va ocupar pacíficament la seu del Departament

d'Educació, i també davant els fets de la setmana passada, quan fins en dues ocasions es va recórrer als Mossos d'Esquadra per desallotjar

sengles protestes pacífiques que consistien en tancades a Instituts, l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes vol reiterar la seva

convicció que la via repressiva mai no és la solució adequada per a acabar amb protestes pacífiques. Al contrari del que en principi es

pretén, el recurs a la força policial només enterboleix i complica el problema, i allunya el camí correcte per a atendre les protestes: el diàleg

i la negociació.
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Davant els fets ocorreguts ahir, 29 d'abril de 2009, quan un grup d'estudiants de secundària
va ocupar pacíficament la seu del Departament d'Interior, i també davant els fets de la
setmana passada, quan fins en dues ocasions es va recórrer als Mossos d'Esquadra per
desallotjar sengles protestes pacífiques que consistien en tancades a Instituts,
l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes vol reiterar la seva convicció que la via
repressiva mai no és la solució adequada per a acabar amb protestes pacífiques. Al contrari
del que en principi es pretén, el recurs a la força policial només enterboleix i complica el
problema, i allunya el camí correcte per a atendre les protestes: el diàleg i la negociació.

Volem recordar que les ocupacions pacífiques es van plantejar en un principi per la voluntat de
visibilitzar l'oposició que l'estudiantat (com ha quedat acreditat en reiterades ocasions a les urnes)
s'oposa al pla de Bolonya. Les accions dutes a terme per persones de Secundària aquests darrers
dies responen a una lògica similar: l'estudiantat ja s'ha pronunciat a la via institucional i ha estat
desoït, perquè la democràcia en aquesta via està tan ofegada i limitada (per la Llei Orgànica
d'Universitats i la Conselleria d'Universitats, en un cas, i per la política de la Conselleria d'Educació
de fer cas omís a les reivindicacions unitàries i àmpliament recolzades, en un altre) que aquells que
veuen clara la necessitat de protestar acaben buscant altres mètodes. Aquests mètodes de protesta,
en tant que pacífics i amb raó de ser, mereixen ser considerats; l'argumentació, reflectida en alguns
mitjans de comunicació, que grups d'estudiants s'organitzen fins a aquests nivells i fan accions
perquè estan "desinformats", "manipulats" o fins i tot "per passar-s'ho bé", és simplista i demagògica.
  
En aquest context, cal insistir que la pitjor de les solucions és la repressió; l'actitud correcta passa
per escoltar les reivindicacions i propostes, a través d'un diàleg democràtic i el debat participatiu.
  
Per un ensenyament públic, laic i de qualitat, no a la repressió!
  
AEP - Associació d'Estudiants Progressistes.  Barcelona, 30 d'abril de 2009.
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