No a la implantació del Pla Bolonya a la Universitat!
A baix les lleis privatitzadores de l’ensenyament!
Els estudiants de Grècia i França han demostrat que és possible fer retrocedir els governs, que és
possible vèncer-los!
El govern del PSOE ha començat a implantar, des d’octubre del 2008, l’anomenat Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)
o procés Bolonya, un pas endavant més en el desenvolupament de les dues lleis privatitzadores de l’ensenyament (la LOU i la
LOE), l’objectiu final de les quals és posar l’ensenyament i la investigació públiques en mans de les empreses privades en tots
els terrenys: des del finançament fins al funcionament, la contractació de personal o el disseny curricular.
Estem davant una ofensiva major contra un servei públic central per a la vida dels treballadors, com és l’ensenyament.
Ofensiva que si bé fou iniciada pel govern d’Aznar i la seva LOU, està essent aprofundida sense empatx pel de Zapatero, que
la combina amb l’increment continu del finançament públic als centres educatius privats (concerts i la resta de subvencions),
amb gran predilecció dels de l’Església catòlica, com demostrà ja amb la LOE.
Cap nivell educatiu està lliure de l’atac, cap comunitat autònoma: la burgesia de l’Estat Espanyol ha pres la decisió de reduir a
runes el sistema d’instrucció pública destinada a la classe treballadora, i així tots els governs a tots els nivells administratius
(incloent-hi els tripartits de Catalunya i Euskadi) preparen normes que impliquen el lliurament del control de l’ensenyament i
la investigació públiques als organismes patronals i les empreses individuals que puguin estar interessades, els quals
estrangularan en la inanició tot allò que no signifiqui guany per al capital.
Hi ha projectes força semblats a França, Itàlia, Portugal, Alemanya, Grècia... Els governs de la Unió Europea actuen
coordinats, de la mateixa manera que ho feren per tal de reduir les pensions, ho fan per a intentar augmentar fins a 65 el límit
de les hores setmanals de treball... o per a salvar, amb milers de milions d’euros públics, els propietaris dels bancs que ofeguen
en hipoteques impossibles les famílies obreres.
Però no està escrit que el govern assoleixi sempre tot allò que es proposa. També com a França, Itàlia o Grècia, els joves
universitaris de l’Estat Espanyol han entaulat combat contra la implementació del pla Bolonya i les lleis que el precedeixen. I,
com a França o Grècia, és possible que assoleixin la paralització del projecte en marxa.
Des de l’inici del curs se succeeixen les assemblees, concentracions, manifestacions de desenes de milers, ocupacions de
facultats i rectorats. Encara de manera dislocada i desigual, però amb seriosos intents d’aconseguir una coordinadora estatal
formada per delegats de les assemblees, els estudiants saben que si s’incorporaren a la seua lluita els sindicats de professors,
les centrals obreres i totes les organitzacions i partits que es reclamen dels treballadors, el govern no podria resistir l’envit i
recularia ràpidament.
No obstant això, estan deixant-los sols, esperant que s’esgotin. Perquè les direccions dels grans sindicats d’ensenyament i de
les centrals obreres majoritàries, del PCE i per descomptat del PSOE (responsable del govern) se situen en el marc
d’acceptació de l’Espai Europeu d’Educació Superior dissenyat a Bolonya, lligats com estan per mil i un compromisos al
respecte i manteniment del sistema actual de dominació en l’Estat Espanyol i als designis del capital en tots els sectors.
En aquesta situació, els estudiants només poden confiar en la seua pròpia autoorganització, aconseguint finalment la
coordinació estatal de delegats de les assemblees. Només així tindran la força per a arrossegar a la mobilització la immensa
majoria dels universitaris, dels estudiants d’ensenyament mitjà. Només així empentaran els professors a entrar massivament
amb ells en la lluita, forçant el suport de les organitzacions sindicals i centrals obreres.
Els sindicats i les organitzacions que es reclamen de la classe obrera han de recolzar mitjançant un front unit la lluita per la
retirada del pla Bolonya
No a l’aplicació del pla Bolonya!
A baix la LOU i la LOE!
Fora mans privades de l’ensenyament públic!
Ni un euro públic a l’ensenyament privat
Per un ensenyament únic, públic, laic, de qualitat i gratuït a tots els nivells
Per la vaga indefinida de tot l’ensenyament públic per a llençar a baix tot el Pla Bolonya i totes les lleis privatitzadores
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