
Les mobilitzacions contra el CPE són una
mostra de la força de les resistències al
neoliberalisme a França i constitueixen la
tercera gran crisi política i social que viu
el país en l'últim any, després del NO al
referèndum de la Constitució Europea el
maig del 2005, i de la revolta dels joves
d'origen immigrant dels barris populars
de la tardor passada. 

Aquestes són mobilitzacions con-
tra una reforma laboral que subverteix
drets laborals mínims i reconeguts per
l'Organització Internacional del Treball
(OIT) com ara el dret a no ser acomiadat
sense causa justificada. L'argument
esgrimit pel Govern francès és la la cançó
de l'enfadós: com més flexibilitat, menys
atur. I, quin millor col·lectiu sobre el qual
aplicar la flexibilitat laboral que la joven-
tut? Les reformes laborals i socials que
s'intenten escometre a França no són un
fenomen aïllat i podem trobar exemples
en molts països europeus. I a l'Estat Es-
panyol i Catalunya? Les expressions "con-

tracte precari" o "contracte en pràcti-
ques" no ens són alienes, a l'igual que el
projecte de reforma laboral que s'està
negociant en aquests moments i del que
tot just tenim notícies.

Si les reformes del mercat laboral a
l'estil francès no desentonen amb el
panorama europeu, la resposta social
francesa sí que ho fa. La convergència
dels estudiants universitaris (futurs tre-
balladors) i els sindicats en la denúncia
del CPE enllaça amb l'esperit del rebuig
francès a la Constitució Europea, regres-
siva en matèria de drets socials, i antide-
mocràtica en la seva elaboració i contin-
guts. La resposta estudiantil i treballado-
ra està en continuïtat amb les contínues
vagues i aturades contra la privatització
dels serveis públics, i contra el desman-
tellament de drets socials i públics
bàsics.

Si relacionem la reforma laboral
amb el col·lectiu d'estudiants que patirà
aquestes mesures de "foment de l'ocupa-

ció", no hem d'oblidar que en aquests
moments està també en marxa la cons-
trucció de l'Espai Europeu d'Ensenya-
ment Superior (EEES), més conegut com a
Procés de Bolonya. Aquest suposa una
reestructuració de la universitat actual
cap a un model elitista (la càrrega lectiva
prevista impedeix la compatibilizació del
treball amb l'estudi), la progressiva subs-
titució de beques per crèdits "tous" (a
pagar amb el futur salari). Si a Alemanya
han convertit el dret al subsidi d'atur en
un privilegi pel qual cal rendir comptes, el
Procés de Bolonya converteix el dret a l'e-
ducació en un privilegi a pagar amb sala-
ris precaris de treballs precaris sense
garantia alguna.

La desregulació del mercat laboral
no és un procés irreversible. Com tampoc
no ho era la Constitució Europea. El que
succeeixi a França als pròxims mesos
marcarà molt el que ocorrerà a Catalunya
i a l' Estat Espanyol. La lluita i el suport
als estudiants i treballadors francesos i la
lluita que els treballadors i estudiants de
l'estat espanyol portem a terme té molt a
dir i que canviar sobre el nostre futur.
Perquè és el nostre futur i el futur dels
que ens succeeixen el que està en joc.

www.revoltaglobal.net
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Durant les últimes setmanes han sortit, a França, al carrer
centenars de milers de treballadors i estudiants rebutjant
el Contracte Primera Ocupació (CPE).
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[ concentració! en suport a la vaga general a França contra el CPE

dimarts 4 d’abril. 19h. BCN. Consulat francès de Barcelona
[Rda. Universitat, 22 bis] ]

MOBILITZACIONS A FRANÇA 
"C COMME CHÔMAGE, P COMME PRÉCAIRES, E COMME EXPLOITÉS"

[C D'ATUR, P DE PRECARIS, E D'EXPLOTATS]

[ acte públic. extenem la revolta francesa! 

amb Mathieu Alliard, estudiant a l'Universitat de Caen (Normandia)

UAB: Dimecres 5 a les 13.30h a la sala d'actes de la Fac. de CC. Polítiques
UB: Dijous 6 a les 14h a l'aula 10 de la Fac. de Biologia ]


