DECLARACIÓ DE GUERRA!!!

EL CAU i LA CGT DECLAREM LA GUERRA ALS QUE MANEN i
CONTROLEN LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Companyes i companys,

Aquesta declaració de guerra sindical està dirigida contra les
persones, organismes i institucions que actualment maneguen els fils
de la UB i ostenten el poder real en contra dels treballadors i
treballadores, dels estudiants, de la societat i de qualsevol principi
democràtic i de servei públic. No és fàcil identificar a l’enemic perquè
en aquests moments hi ha una pregunta de difícil resposta: qui mana
realment a la UB? El rector, el president del Consell Social, la
Generalitat, el govern espanyol, la UE, la Caixa, el Banc de Santander
o el “… de la Bernarda”?
En aquest escrit no farem un llistat dels incompliments sistemàtics
dels acords del 5è conveni, ni parlarem del 40% de temporalitat, ni
de la manca de voluntat negociadora amb el Comitè d’Empresa, ni de
la manca de respecte cap a les persones, ni de la prepotència
d’alguns que es creuen superiors, ni del malbaratament de recursos
humans i materials, ni de la omnipresència d’entitats privades, i molt
menys de l’excés de prudència i/o negligència i/o connivència
sindical. Vosaltres ja en sabeu prou de tot això.
Aquest escrit serveix per anunciar que a partir de l’1 de gener de
2011, el CAU i la CGT utilitzarem tots els mecanismes al nostre abast
per intentar netejar la UB d’elements corrosius. Sabem de la
immensitat de l’empresa i de la seva dificultat, però algú ha de ser el
primer en donar un cop a sobre de la taula; cada dia que passa les
coses van pitjor per a l’immensa majoria i el pou no té fons. En
aquests moments només podem assegurar dues coses: la nostra
determinació i la necessitat del vostre suport.

D’aquí a l’1 de gener, i per demostrar que no fem broma, us
proposarem la reclamació dels diners (5%) que els governs
d’Espanya i Catalunya ens han robat. També denunciarem, si trobem
irregularitats, la reorganització unilateral i arbitrària d’una part de
l’Àrea TIC que ha posat en marxa el dimitit gerent J. Damià.
Volem debatre i informar-te directament de les nostres propostes,
per això convoquem una sèrie d’assemblees de centre que
començaran el proper dijous 4 de novembre. D’aquí uns dies rebreu
el calendari definitiu.

Salutacions cordials,

Collectius Assemblearis d’Universitats (CAU)
Confederació General del Treball (CGT)

Barcelona, 26 d’octubre de 2010

