EL CAU DONA SUPORT A LES MOBILITZACIONS DEL 6 DE
MARÇ CONTRA EL PLA BOLONYA, LA LOU i LA LUC
Les mobilitzacions previstes a les universitats de l’estat espanyol pel proper dia 6 de
març estan encapçalades, principalment, per estudiants i per col·lectius en condicions
precàries, que cada dia són més en el nostre entorn. En el seu punt de mira hi ha
l’Espai Europeu d’Educació Superior (més conegut com a Pla BOLONYA) i les lleis
d’universitats, tant l’estatal (LOU) com les autonòmiques (la LUC a Catalunya).
És possible que una part del PAS, laboral o funcionari, contemplem aquestes lluites
com una cosa aliena, que no ens afecta. Creiem que no és així. Bolonya i les lleis
d’universitats s’integren en un paquet molt més ampli, de gran abast, que té com a
objectiu posar els serveis públics en mans del gran capital: l’administració al servei
dels interessos privats. La qualitat de l’ensenyament, la cobertura de la sanitat,
l’eficàcia del transport… tot queda en segon pla.
Amb aquesta perspectiva, la desprotecció dels treballadors d’aquests serveis (la
seva equiparació en condicions de treball amb el sector privat) és una de les
prioritats ja que, com tothom entén, a sous més baixos, beneficis més alts.
D’aquí el“Estatuto Básico del Empleado Público” (EBEP) aprovat fa més de mig any.
D’aquí l’increment espectacular de la contractació en precari dins les administracions
públiques, per molt que ho vulguin camuflar amb les reformes laborals (contractes
indefinits).
Tot això es tradueix en un increment de la càrrega de treball i la responsabilitat del
PAS, sense el reconeixement de les corresponents categories laborals, en la
institucionalització de la precarietat i en pràctiques de contractació fraudulentes.
Bolonya, la LOU, la LUC, l’EBEP, les successives reformes laborals aprovades per
governs de tot signe, l’atac constant al sistema públic de pensions (recordem el Pla de
Pensions que recentment ens han imposat), en tant que ens afecten directament, en
tant que afecten els nostres fills, amics, parents, no ens poden deixar indiferents.

•

Perquè totes les treballadores i treballadors de la universitat tinguin els
mateixos drets i les mateixes condicions laborals, independentment del
capítol dels pressupostos a càrrec del qual cobren el seu sou.

•

Perquè totes les tasques pròpies de la UAB les realitzi personal funcionari o
contractat en les condicions del conveni col·lectiu.

•

Perquè les beques siguin autèntics ajuts a l’estudi i no mà d’obra barata
encoberta.

•

Perquè s’aturi el degotall de privatitzacions que divideixen els treballadors de
les universitats, els desprofessionalitzen, els precaritzen i els deixen
indefensos davant la política empresarial agressiva que practiquen les
fundacions.

•

Perquè no s’apliquin els aspectes més regressius del “Estatuto Básico”, per
l’aprovació d’una llei que realment millori el servei públic i la motivació del
seu personal.

•

Per una universitat veritablement pública i de qualitat.

EL DIJOUS DIA 6 DE MARÇ

MANIFESTACIÓ CONTRA EL PLA BOLONYA
A les 12 hores a la Plaça Universitat de Barcelona
Demanem a tots i totes les que pugueu que hi assistiu per manifestar el rebuig contra
les polítiques privatitzadores de la universitat.

