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cativa, aprovin i implantin les mesures privatitzadores.
Per fer una lluita efectiva és necessària una connexió
estatal. Hi ha un enemic comú que és la LOU i el Reial
Decret de Graus pel que la lluita contra els atacs a la universitat pública no es pot quedar només en l’àmbit català,
si bé aquest s’ha d’articular i enfortir.





Estudiants En Lluita som el grup estudiantil d’En Lluita. Participem en el moviment estudiantil contra Bolonya i
per una universitat realment pública al mateix temps que
busquem vincular les lluites dins la universitat amb les que
succeeixen al conjunt de la societat. Volem aprendre de les
lluites passades i de les idees revolucionaries per poder
ajudar a construir les resistències actuals.



Dins el moviment

Formem part del moviment estudiantil i l’impulsem en
tot el possible. El moviment en el seu conjunt és l’únic que
té la capacitat per aturar els atacs, però les organitzacions que hi participem podem ajudar-lo a fer més fort.
Confluència amb la resta de lluites. El Pla Bolonya i
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) suposen la culminació de la transformació neoliberal de la universitat dissenyada per satisfer les necessitats del mercat. Aquests
atacs de mercantilització s’estan donant a tota l’educació
pel que és necessari ajuntar esforços amb els estudiants
i professorat de secundària i primària. Al mateix temps fa
falta unir les resistències amb els serveis públics també
amenaçats amb la privatització.
Necessitem un moviment que combini la unitat i radicalitat. La unitat i l’amplitud del moviment és essencial ja
que dóna la possibilitat de mobilitzar al conjunt de l’ estudiantat i d’eixamplar el moviment cap al professorat i treballadors. Les divisions dins el moviment només ens afebleixen
en la nostra lluita i acaben beneficiant l’enemic principal. Al
mateix temps, és necessari pujar la radicalitat per ser una
pressió real envers els poders polítics i impedir que òrgans
restringits de la universitat, a esquenes de la comunitat edu-



Prenem els carrers!

I les facultats!

Què defensem?

Resistència. La crisi econòmica ens obliga encara amb
més urgència a reccionar contra el detoriorament de les
condicions socials. Ens oposem a tots els atacs neoliberals
que s’estan produïnt des de la l’educació fins al transport,
la sanitat, l’habitatge o la precarietat laboral.
Contra el capitalisme. Tots aquest problemes no són aïllats.
Són producte de la dinàmica del sistema global en el que vivim.
El capitalisme, amb la seva lògica de competència i explotació,
té la necessitat d’estendre’s a costa de la vida diària a la classe
treballadora. Des d’Estudiants En Lluita pensem que s’ha de
desafiar el capitalisme en totes les seves manifestacions, des
del neoliberalisme, la guerra, el racisme, el sexisme, l’homofòbia, l’opressió nacional o la destrucció del medi ambient.
Per una nova esquerra. La necessitat d’una nova esquerra combativa és cada vegada més urgent. Així doncs,
hem d’estendre la unitat en l’acció, teixir ponts entre els
moviments socials i l’esquerra organitzada i reforçar les
lluites de base.
Estudiants i treballadors. Com estudiants tenim un paper a jugar en les diferents lluites i podem ser una punta
de llança en la transformació de la societat. Els i les estudiants ja varem estar al capdavant de les lluites del maig
del 68. Però al mateix temps, tindrem més capacitat per
desafiar el sistema si confluïm amb la resta de lluites de la
societat i amb la força material que tenen les mobilitzacions de la classe treballadora.
Per la revolució. Lluitem per les reformes, però no són
suficients. Creiem que la única via per aconseguir una societat igualitària i democràtica és a través de l’emancipació
de la classe treballadora en una revolució des de la base
que acabi amb el sistema actual.

Organitza’t amb Estudiants En Lluita!

Envia’ns un e-mail a estudiantsenlluita@gmail.com amb les dades següents o truca al 660 212 343.
>> Més info: http://estudiantsenlluita.blogspot.com
Vull rebre més informació d’Estudiants En Lluita

http://estudiantsenlluita.blogspot.com
estudiantsenlluita@enlluita.org

Per què Estudiants En Lluita?

Creiem que les assemblees són i han de ser el cor del
moviment estudiantil, per això hi participem i contribuïm a impulsar-les. Al mateix temps, creiem que és necessària l’existència d’un grup d’estudiants revolucionaris, que agrupi els i
les activistes que vegin necessari no només lluitar contra el
Pla Bolonya sinó també fer front a les retallades neoliberals
al conjunt de la societat i que apostin per la superació revolucionària del capitalisme. Participar en el moviment estudiantil
i en lluites concretes és fonamental, però també ho és fer-ho
coordinats i en constant debat entre els que compartim una
perspectiva que aspiri a canviar el sistema des de la base.
Realitzem xerrades i tallers de formació regularment per
discutir sobre l’actualitat política i idees. Hem d’aprendre de la
història i comprendre el sistema si volem acabar amb ell.
Editem el butlletí “Estudiants En Lluita” amb anàlisi sobre els
atacs i resistències a la universitat i secundària, i amb informes
de què està passant a universitats de la resta de l’Estat.
Qui som?

Novembre/Desembre 2008

Vull organitzar-me amb Estudiants En Lluita

Nom................................................................................................................................................................
Tel. ........................................................................E-Mail..........................................................................................
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a implantació dels nous plans d’estudi definits dins el marc de l’EEES, conegut arreu del territori amb el
nom de Pla Bolonya es veurà finalitzada el curs vinent. Fins ara, el moviment
estudiantil s’ha esforçat per fer arribar
el seu missatge a tot l’espectre d’estudiants, fent que paraules com privatització
i mercantilització ressonin arreu però realment costava d’identificar i concretar
algunes de les greus repercussions que
comporta el Pla Bolonya a la comunitat educativa en la seva amplitud amb
la qual cosa dificultava poder sumar els
esforços de totes i tots.
Les assemblees, durant l’any passat
van ser capaces de fer fortes mobilitzacions oposant-se frontalment a aquestes
mesures que posen en perill l’educació
pública recollides i concretades en lleis
com la LOU, la LUC i el Reial Decret
traient a milers d’estudiants al carrer,
amb manifestacions combatives i crítiques.
Aquest nou any, el repte pel moviment estudiantil va més enllà. La derogació d’aquestes lleis requereixen molt més

que les mobilitzacions de sempre amb les
persones de sempre.
Les assemblees, espais vitals per la
vertebració del moviment s’han reforçat
i han iniciat el curs concretant com ens
afecta Bolonya per poder apropar-se a
tot l’estudiantat. En la majoria de casos,
aquesta ha esdevingut l’eina per fer canalitzar la indignació per una part i la indiferència per l’altra dels i les estudiants, i
ha estat a la pràctica la manera per fer-los
partícips d’aquesta lluita. Missatges propers i concrets, però mai rebaixats, que
exigeixen la derogació de les lleis i que
demanen obrir un proces de diàleg en el
qual puguem participar i decidir quin tipus de universitat volem.
La nostra veu, moltes vegades esquinçada pels mitjans de in-comunicació,
aquest any ha d’arribar ben clara. Així
doncs, desprès del 13-N on a Madrid i
Sevilla, entre d’altres, van treure al carrer
més de 15.000 i 3.500 estudiants respectivament, tenim a Barcelona aquest 20 de
novembre una vaga general a les universitats i una manifestació conjuntament
amb d’altres ciutats dels Països Catalans.

A més a més, s’està anant un pas enllà des de València, on es van començar
les primeres ocupacions de totes les facultats, i que han esdevingut un referent
arreu. Les ocupacions s’han estès així
al Raval, Polítiques de la UAB, Mundet i més facultats durant la setmana de
lluita, i s’estendran a més durant la següent, com per exemple a Lletres de la
UAB. Estendre aquestes ocupacions, ja
sigui amb aturada de classes o ocupant
l’espai de la facultat, són claus per fer
una pressió efectiva. Al mateix temps,
que les ocupacions vagin lligades a
una reivindicació i una decisió presa
en assemblees el més multitudinàries i
amplies possibles és fonamental per fer
implicar a la major part dels i les estudiants d’aquestes accions, per vincular-les
i guanyar-les en la lluita contra el procés
de Bolonya.
Així doncs, des d’un moviment
ampli, combatiu i assembleari podem
decidir prendre els carrers i ocupar les
nostres facultats: necessitem un moviment de masses per aturar Bolonya!
Roser Vime, UB

NI BOLONYA NI LEC
TOTS AL CARRER
La lluita per l’educació pública ha tornat al carrer, i ha començat amb més força
que mai. La vaga de primària i secundària
convocada pels sindicats USTEC, ASPEPC i CGT pel darrer dijous 13 va tenir
un seguiment del 50%, una xifra molt considerable tenint en compte que aquesta vegada CCOO i UGT s’havien desmarcat de
la convocatòria. La manifestació convocada a les 12 del migdia va mobilitzar unes
50.000 persones, entre professors i estudiants, encapçalats pel lema “En defensa
de l’ensenyament públic i la seva qualitat,
LEC: no volem aquesta llei. No al pla de
Bolonya”.
Tot i això, al dia següent els mitjans de
comunicació parlaven de “punxada” de la
vaga, donant unes xifres visiblement rebaixades. Pràcticament ningú va parlar de la
multitudinària manifestació, si no era per
donar rellevància a certs “màrtirs” del civisme... davant d’això se’ns planteja una
pregunta: hi haurà alguna relació entre la
unanimitat dels mitjans de (des)informació
i el fet que quasi tots els partits recolzin
aquesta llei?
Cap mitjà va parlar tampoc de que a

la manifestació també convocaven diverses assemblees de facultat, la qual
cosa demostra, més enllà de la seva alta
o baixa participació, que les dues lluites
per l’educació pública ja s’han unit al
carrer. Els manifests que es van llegir al
final de tot, a Plaça Sant Jaume, on va
ser impossible que entrés tothom degut
al nombre de manifestants, ho van deixar
ben clar: LEC i Bolonya són el mateix
procés de privatització i d’elitització de
l’educació pública; són diferents expressions de la mateixa ofensiva neoliberal,
que està buscant desesperadament noves
fonts d’on extreure benefici. LEC i Bolonya són els mateixos enemics. Cal lluitar
junts.
I això només és el principi. Ara toca
parlar als universitaris. Les setmanes de
lluita i vaga que es preparen pels pròxims
dies a les universitats, així com la manifestació del dijous 20 convocada per la
CAE, són la millor manera d’inundar el
carrer amb un clar missatge: ni Bolonya
ni LEC, educació pública!
Albert Garcia,
UB

ITÀLIA: BOLONYA
CONTRA LES CORDES
Les protestes contra l’aplicació de Bolonya creixen a Itàlia, tant a la Universitat
(Legge 133 entre d’altres) com a l’escola primària i mitja (maestro unico, taglio
academico, etc). La setmana passada va
haver-hi una primera vaga general d’educació a tota Itàlia, a la qual estaven convocats diversos sectors claus en solidaritat.
El resultat va ser una aturada gairebé total de l’educació primària, mitjana
i universitària, i una aturada fluixa en altres serveis, com els transports.
Ara mateix, a la Universitat de La Sapienza (principal universitat de Roma i la
més gran d’Europa, amb 145.000 alumnes)
la situació és força calenta. A Psicologia
no hem començat les classes, les facultats
de fisica i química s’han llevat tancades,
a Ciències Polítiques i a Lletres hi ha assemblees diàries. La setmana passada hi
hagué una manifestació gairebé espontània de mil alumnes per tot el campus. Ahir
i abans d’ahir es reunia el senat acadèmic
(quelcom semblant al Consell de Govern
als EUA) i més de 500 estudiants hem bloquejat la porta del rectorat mentre ha durat
la reunió.

Dimecres passat, en una assemblea
d’estudiants de tota la universitat, el rector va haver d’admetre i donar suport a
una vaga per l’endemà. Però els i les estudiants, la gran majoria exigeix un bloqueig de l’any acadèmic.
L’atac al professorat i personal investigador és tan desmesurat com el rebut per
l’alumnat, i també s’estan mobilitzant.
Però el més important és que ho estem fent
junts. Totes les assemblees són d’alumnes,
docents i investigadors, i en practicamente
totes hi ha presència insitucional. De fet,
el dimecres passat a l’assemblea de psicologia el degà deia, textualment, que calia
lluitar, que ‘això era un atac a la universitat
pública sense precedents, i que no anàvem
a callar-nos’.
Abans d’ahir, els carabinieri (cos similar a la Guàrdia civil però amb diferents
competències) van atacar brutalment els
i les estudiants a Milà. A Bolonya, estudiants van ocupar l’estació de tren, i van
tallar el trànsit ferroviari completament.
Pel que sé, ara mateix les universitats
Bari, Padova, Ferrara, i altres ciutats més
estan bloquejades. Ahir Berlusconi va

13-N: Mobilizacions anti-Bolonya
recorren els carrers de 18 ciutats

A la jornada de mobilització del 13 de
novembre, milers d’estudiants vam sortir
als carrers de Sevilla, Còrdova, Granada, Cadis, Barcelona, València, Alacant,
Madrid, Logronyo, Navarra, Màlaga, Murcia, Granada, León, Badajoz,
Valladolid, Salamanca i Burgos. Ho fèiem per a alçar la veu en contra del procés de mercantilizació de l’educació que
s’està produint en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) des
dir: ‘No permetrem l’ocupació de l’escola
i la universitat, caldrà començar a ensenyar múscul’. I va amenaçar amb l’entrada
dels carabinieri en la universitat. A Roma,
els estudiants responien bloquejant les entrades del rectorat i cantant ‘Berlusconi
tros de merda!, ‘solament respectem als
bombers!’, ‘si ens bloquegen el futur, bloquejarem la ciutat!!, ‘Policia fora fora!’,
‘ocupem tot tot’, ‘no tenim por!’.
J.Ignacio, membre d’Estudiants En
Lluita, des de Roma

Llegeix
l’Heura!

la resistència
que s’estén
Cada mes
anàlisi polític,
idees i alternatives
front un sistema
en crisi.
L’Heura, revista
d’En Lluita
(www.enlucha.org)

de la Declaració de Bolonya.
A Madrid, al voltant de 20.000 estudiants acudim a la manifestació, convertint-se en la de major assistència en
la història de la lluita contra Bolonya
en la ciutat. L’èxit de la mobilització
no es pot explicar sense el treball que
centenars d’estudiants organitzats en
assemblees han vingut desenvolupant
des de l’inici del curs. Xerrades, taules
informatives, passaclasses, accions de

protesta, etc. resumeixen el moviment
dels últims mesos, que en molts casos
ha culminat amb tancaments “a la japonesa” a les facultats. A la Facultat
de Filosofia, el tancament va durar una
setmana i a la Facultat de Polítiques,
Sociologia i Treball Social, mitjançant
una acció de protesta, els i les estudiantes van aturar una Junta en la qual
es pretenia aprovar l’últim grau per a
culminar el nou pla d’estudis.

D’altra banda, el moviment està
començant a estendre’s als instituts,
on ja hi ha 4 assemblees funcionant,
que van acudir en bloc a la manifestació amb la seva pròpia pancarta. A
Sevilla, 4.000 estudiants van acudir
a la manifestació convocada des dels
Grups de Treball No a Bolonya en un
ambient molt animat i reivindicatiu.
Entre altres coses, els i les manifestants denunciaven la falta de democràcia en tot el procés i exigien al Rector
de la Universitat de Sevilla que accedís a participar en un debat públic amb
el conjunt de la comunitat universitària. Una altra de les reivindicacions
en aquest sentit, és que els nous plans
d’estudis passin per les assemblees
d’estudiantes.
A Barcelona, la manifestació era convocada contra la LEC (Llei d’Educació
de Catalunya) i Bolonya i va congregar
a més de 30.000 estudiants i professors.
A València, on des del passat 3 de novembre els tres campus de la Universitat
de València romanen ocupats, al voltant
de 5.000 estudiants van sortir al carrer,
vinculant el procés de Bolonya amb la
crisi econòmica. I han estat moltes més
les ciutats on els crits de No a Bolonya!
recorrien els carrers en aquesta primera
jornada de mobilització, que sens dubte
augura un curs molt mogut en el qual
sembla estar ressorgint un potent moviment estudiantil.
Ana Villaverde.
Universitat Complutense de
Madrid

Coordinació, unitat i diversitat
Les assemblees de facultat són el cor del
moviment estudiantil. Fan un treball arrelat a cada centre d’estudi i permeten la
involucració de tots i totes les estudiants
que ho vulguin. Les assemblees s’han
reforçat i n’han nascut de noves durant
el passat curs i a principis d’aquest.
Però, al mateix temps, la necessitat de
coordinar les diferents assemblees és
clau per tal de dur a terme mobilitzacions conjuntes, aprendre de les bones
experiències i sumar esforços.
Durant els darrers cursos, la PMDUP
havia estat encarregada de proporcionar
aquest coordinació. Després de les tensions internes al seu si a finals de l’any
passat es va optar per crear la CAE: Coordinadora d’Assemblees d’Estudiants.
La CAE era realment una de les poques
possibilitats de continuar amb una coordinadora unitària i que pogués superar
les tensions que havien existit entre forces estudiantils. La gran participació en
les primeres reunions de la CAE a finals

de l’any passat feien suposar un nou començament esperançador. Tanmateix,
des dels inicis d’aquest curs les expectatives no s’han complert.
Òbviament, l’aturada de l’estiu ha
frenat la consolidació del nou espai i
els inicis del curs s’han ressentit. Però
ens estem trobant amb dificultats que
van més enllà d’aquestes qüestions. En
aquests moments la necessitat de trobar
una cultura de treball comuna es fa cada
cop més important.
Per a fer-ho, creiem que s’ha de partir de que necessitem un moviment que
fomenti i es basi en les assemblees, que
respecti el seu ritme de treball i les reconegui com els òrgans sobirans i democràtics. Les assemblees en elles mateixes són una expressió unitària de cada
facultat, agrupant una gran varietat de
sectors (des d’activistes individuals, fins
a membres de sindicats, organitzacions,
moviments socials, etc). En aquest sentit
s’ha de remarcar que la CAE ja és un or-

ganisme unitari doncs en ell participen
totes les assemblees.
Al mateix temps, saber treballar valorant com a positiva la diversitat del moviment és l’altre gran repte. La unitat d’acció és fonamental. Però perquè aquesta
sigui útil ha d’incloure al màxim de
forces. Caure en un moviment que sigui
hegemonitzat per una força, sigui quina
sigui, treu capacitat d’inclusió i afebleix.
Guanyar posicions aritmèticament no és
sinònim de convèncer. Són coses que ja
han succeït en el passat, a la PMDUP, i de
les quals val la pena prendre’n nota.
Si aconseguir un moviment molt ampli i radical és l’objectiu, mantenir la
unitat i la diversitat ha de ser el mètode.
Necessitem una coordinadora d’assemblees d’estudiants, l’hem de construir i ser capaços de convergir totes i tots,
veient que el que ens uneix és molt més
gran que les diferències naturals que existeixen en qualsevol moviment divers.
Estudiants En Lluita

