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1 de maig, Dia del Treball

Un any més, s'apropa la data reivindicativa per excel·lència de la classe treballadora i dels sectors
progressistes de la societat, l'1 de maig, Dia del Treball celebrat internacionalment en honor als
Màrtirs de Xicago que foren ajusticiats per participar en una vaga massiva el maig de 1886.
  
A dia d'avui, les condicions de treball han millorat substancialment des de llavors, gràcies a la lluita
tenaç del moviment obrer per aconseguir la transformació de la societat i el desenvolupament de les
forces productives, a partir de mobilitzacions, vagues, tancades i un gran nombre de morts.
Tanmateix, l'empresariat actual, com el del segle XIX, intenta per tots els mitjans de retallar
despeses i augmentar els beneficis, a costa d'incrementar el factor d'explotació sobre els
treballadors i treballadores, oferint contractes en precari, estalviant-se mesures de seguretat que
podrien evitar l'enorme taxa de mortaldat laboral i, en resum, desmantellant gradualment el conjunt
de mesures i garanties que la classe treballadora havia imposat amb l'esforç de moltes generacions.
  
La temporalitat, que afecta de forma molt estesa els i les joves que entren al mercat laboral, no
permet que les persones es realitzin a través de la seva feina, fet que sumat al desorbitat preu de
l'habitatge suposa l'impossibilitat del jovent per emancipar-se i decidir sobre la pròpia vida. Aquesta
precarització del món del treball, emperò, cada cop més es consolida com un factor estructural que
afecta totes les edats i oficis, suposant un enorme retrocés en les condicions de vida per a la majoria
de la població. L'estadi regressiu en què ens trobem, doncs, dificulta el lliure desenvolupament de
les persones i converteix cada cop més la persona assalariada en una simple balda de l'engranatge
productiu.
  
L'esmentat retrocés també té les seves conseqüències en el món de l'ensenyament, responent a
unes directrius de caire neoliberal que afecten cada cop més tots els esglaons de la societat. El
procés de privatització de la Universitat -conegut com a Pla de Bolonya- s'ha d'emmarcar dins
aquesta deriva que fa cada cop menys compatibles i més molestes les prestacions públiques per al
capital financer, autèntic dirigent de l'evolució econòmica a escala global. Menys beques i amb unes
condicions pitjors per a l'alumnat, reformes del sistema universitari que sense un pressupost adient
provocaran un abisme entre universitats "de primera" (on aniran només qui pugui pagar-les i amb
uns requisits acadèmics restrictius) i universitats "de segona" (centres massificats sense cap
oportunitat de promoció o d'investigació), desaparició de carreres "que no responen a l'exigència del
mercat" i, en resum, una planificació dels estudis superiors exclusivament orientada a les necessitats
econòmiques de les empreses que, cada cop més, intervenen en el govern i el finançament de la
universitat.
  
Per tot això, els i les estudiants progressistes hem de participar activament en la celebració de l'1 de
maig, i l'AEP ho fem a través de la Plataforma ACTUA!, en una manifestació unitària amb d'altres
forces juvenils -polítiques, culturals i sindicals- de l'esquerra transformadora.
  
Perquè el futur és dels treballadors i les treballadores, no deixem que decideixin per nosaltres!
  
L'1 de maig, ACTUA!
  
Associació d'Estudiants Progressistes
  
Federació UAB
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