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pressió real envers els poders polítics i impedir que òrgans
restringits de la universitat, a esquenes de la comunitat educativa, aprovin i implantin les mesures privatitzadores.



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
les retallades i la privatització de la universitat, 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 i del
món.




Qui som?

Estudiants En Lluita som el grup estudiantil d’En Lluita.
Participem en el moviment estudiantil contra les retallades
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 les retallades i 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
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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 679 31 37 52.
>> Més info: http://estudiantsenlluita.blogspot.com
Vull rebre més informació d’Estudiants En Lluita
Vull organitzar-me amb Estudiants En Lluita
Nom.........................................................................................................................................
Tel. ........................................................................E-Mail..........................................................................................

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

Cap retallada al sector públic

Unim les lluites.
A la vaga d’educació
La paraula de moda en aquest quart
any de crisi econòmica és “austeritat”.
Això és el que les classes dirigents ens
proposen una vegada i una altra per sortir
de la crisi, malgrat que tals “solucions”
no han fet una altra cosa que aprofundir-la. La pròpia paraula és en si mateixa
perversa, atès que denota la necessitat de
deixar de malgastar, quan el que s’està
fent és transferir renda del sector públic
al privat, alhora que s’ataquen les condicions de vida de la classe treballadora. En
realitat, quan parla d’austeritat, l’ortodòxia neoliberal no fa una altra cosa que referir-se a retallar, privatitzar i precaritzar.
En l’Estat espanyol, tant el PSOE com
especialment el PP i CiU han començat
a imposar de forma antidemocràtica un
programa de retallades que suposen una
degradació catastròfica del sector públic,
i dels drets socials que la classe treballadora ha aconseguit després de dècades de
lluita.
Igual que la sanitat i l’educació obligatòria (veure pàgines interiors), les retallades estan atacant a la universitat.
Aquestes retallades van en l’adreça de
limitar la possibilitat d’accedir als estudis
universitaris, augmentant el cost d’ensenyament pels i les estudiants i les seves
famílies (es parla de duplicar o fins i tot
triplicar les matrícules per al curs que ve);
així com de precaritzar les condicions de
treball del professorat i dels i les treballadores de la universitat. Al mateix temps,
intenten portar endavant la reforma de la
denominada “governança”, terme buit
que utilitzen per referir-se a la liquidació
total dels pocs mecanismes democràtics
que sobrevivien a la universitat (juntes,
consells, claustres…), substituint-los per
una jerarquia de la més absoluta lògica
empresarial. L’objectiu final és evident:
privatitzar la universitat pública, fent-la
regir sota el discurs de la “eficiència”

La lluita estudiantil ja ha esclatat a paisos com Gran Bretanya, Xile o Grècia.

(precarietat), “efectivitat” (falta de democràcia) o “excel•lència” (elitizació).
Els atacs antisocials a la universitat
no poden quedar sense resposta. Hem
de seguir l’exemple dels professors de
la Comunitat de Madrid, que s’estan
enfrontant a les brutals retallades del PP
d’una forma contundent i massiva, amb
diversos dies de vaga setmanals convocats des de les assemblees de professors
en cada centre, i que a més compta amb
el suport actiu dels estudiants, que estan
convocant vaga els dies que no ho fan els
professors.
A Catalunya, aquest és l’objectiu que
s’ha plantejat la Plataforma Unitària en
Defensa de la Universitat Pública (PUDUP), espai que aglutina a tota la comunitat universitària, estudiants, professors i treballadors. El pròxim dissabte 8
d’octubre s’ha convocat una Assemblea
General de treballadors i estudiants de

totes les universitats públiques catalanes, un esdeveniment que no es fa des de
la Transició, i que suposa per si mateix
una mobilització important. El propòsit
d’aquesta assemblea és acordar un pla de
lluites col•lectiu que realment signifiqui
una amenaça a les intencions privatitzadores del govern neoliberal de CiU.
La magnitud dels atacs és tal que això
només pot passar per la mobilització de
tota la comunitat universitària, amb el
punt de mira posat en l’horitzó d’una
vaga general d’universitats, així com per
la unió de les lluites contra les retallades
de tot el sector públic.
Unim les lluites!
Cap a la vaga general!
Aquí, com a Xile i Grècia, lluita estudiantil!
Albert García
estudiant d’UB-Raval

Xile:

la lluita estudiantil desemboca
en una vaga general de 48 hores

El passat 12 de Maig 15.000 estudiants van prendre els carrers de Santiago de Xile protestant contra
les reformes en educació proposades pel govern de
Piñera, que pretenen aprofundir en el model neoliberal
vigent des de la Constitució de 1980 de la sanguinària
dictadura de Pinochet. Tres mesos de mobilitzacions
estudiantils van culminar en la vaga general dels dies
24 i 25 d’agost, la primera després de la transició de
la dictadura.
A Xile el cost total dels estudis universitaris ho financen en un 80% els estudiants per un 20% de l’Estat, enfront del 97% de finançament estatal a Finlàndia
o el 81% en l’Estat espanyol. El cost d’una carrera és
d’uns 20.000 euros en una universitat pública i s’eleva fins als 40.000 o 60.000 en una privada. Això fa
que no quedi més remei que demanar un crèdit bancari i endeutar-se per poder estudiar. El model ultraliberal xilè porta al 80% dels estudiants universitaris a
cursar els seus estudis en centres privats, només una
minoria aconsegueixen superar les proves per accedir
a les places públiques. La precària situació dels liceus
municipals d’ensenyament secundari dificulta l’accés de les persones amb menys recursos a la pública,
obligant-les així a endeutar-se per continuar els seus
estudis. És a dir, tenim que la majoria de les persones,
aquelles amb menys recursos, són les que carreguen
amb els costos de l’ensenyament, agreujant així les
desigualtats. Entorn del 60% d’estudiants amb menys
recursos abandonen els seus estudis perquè no poden
fer front al deute, víctimes de la elitització de l’ensenyament.
Aquest és un panorama que no ens és molt llunyà
ni estrany, perquè, salvant les distàncies, aquí també
estem sofrint atacs a l’ensenyament públic. La crea-

Grècia:
Hi ha una immensa ona
d’ocupacions a les universitats gregues contra la
nova llei d’educació del
govern. Van començar el
24 d’Agost i actualment
hi ha més de dues-centes.
La majoria de les universitats estan ocupades així
com altres institucions
educatives. El govern
volia votar la seva llei a
l’agost quan la gent estigués de vacances –però
li va sortir malament.
En molts casos les
autoritats universitàries
també es van oposar a
la reforma. Van suspendre els exàmens perquè
els estudiants pogues-

ció de l’Espai Europeu d’Educació Superior i l’aplicació de les directives neoliberals del pla de Bolonya ha comportat la progressiva pujada de les taxes,
l’entrada de capital i gestió privades a la universitat
pública, la desaparició de segones convocatòries o la
destrucció i precarització de places docents.
La situació a Xile il•lustra cap a on tendeix el pla
neoliberal de desmantellament i privatització dels
serveis públics, últim reducte on el capitalisme en
crisi pretén treure rendiment econòmic.
Des d’abril d’aquest any hi ha hagut un increment
de les mobilitzacions estudiantils xilenes, que van
començar en algunes universitats, com la Central de
Xile, i van derivar en la marxa del 12 de maig que va
treure a 15.000 estudiants al carrer. Des de llavors,
les mobilitzacions s’han anat estenent fins a arribar a
qüestionar tota l’estructura de l’Estat. La marxa més
gran va convocar a 400.000 estudiants en tot Xile el
30 de juny, i el 18 d’agost 100.000 manifestants es
van reunir a Santiago sota la pluja. El cicle de lluites
va desembocar en una vaga general de 48 hores els
dies 24 i 25 d’agost, amb unes protestes molt reprimides per la policia, on van arribar a matar a un noi
de 14 anys d’un tret de bala. Estan disposats a tot per
seguir l’agenda neoliberal en temps de crisi.
Però els i les estudiants xilens estan decidits a continuar mobilitzant-se fins a aconseguir un sistema públic que garanteixi el dret a una educació de qualitat
a tots els xilens i xilenes. La seva lluita mostra que a
través de la mobilització i la solidaritat podrem defensar i conquistar els nostres drets. Aquí com a Xile,
Vaga General!
Oriol Alfambra
Estudiant UB-Central

Professors i estudiants units en la vaga de Madrid
El nou curs en la Comunitat de
Madrid ha començat amb grans
retallades en l’educació pública.
Aquest any ja s’han retallat, aproximadament, 80 milions d’euros, la
qual cosa significa la pèrdua d’uns
3.000 llocs de treball de professors.
Sumats als 2.000 llocs eliminats
per les retallades de l’any passat,
aquests 5.000 llocs eliminats impliquen –entre moltes altres coses– grups més grans, pèrdua de
biblioteques i activitats extra escolars, eliminació de grups de suport,
desdoblaments i laboratoris…
Però el que és més greu es que
aquestes retallades formen part
d’una guerra més o menys oberta
contra l’ensenyament públic, a la
qual, el govern privatitzador d’Esperanza Aguirre i del PP, voldría
veure reduïda a poc més que una
sèrie de centres guetos. D’aquesta
manera, entre 2006 i 2010, les xifres
més actualitzades que existeixen,
es va reduir la inversió en l’educació pública a Madrid en un 42%,
mentre que al mateix temps s’augmentava en un 11% la inversió en
educació privada/concertada. Així
mateix, cada any, a la declaració de
la renda, es retornen uns 90 milions
d’euros a aquelles famílies que ma-

centenars d’ocupacions estudiantils
resisteixen les retallades

sin assistir a les assemblees generals. La majoria
de les assemblees van ser
molt concorregudes i van
tenir majories enormes
a favor de l’ocupació.
El
govern
planeja
introduir
una
sèrie de canvis. Fins
ara les autoritats universitàries eren votades entre
tots els treballadors i els
estudiants. Però a partir
d’ara seran seleccionades
a dit. I el govern vol fer
un canvi molt gran: introduir gerents, per fer que
les
universitats es vinculin més
amb
les
empreses.
També hi ha un nom-

bre de canvis sobre com
es selecciona el personal,
com ocorren els ascensos, etc. En efecte la llei
obre la porta a la privatització de les universitats, i
això ha enfuriat a la gent.
La policia no pot entrar
a les universitats gregues.
Necessiten un permís especial d’un cos del govern, el qual inclou a representants estudiantils.
Això també serà abolit.
És l’abolició de la democràcia a les universitats.
La llei es va aprovar
en la seva primera passada pel Parlament, per
una majoria aclaparant.
Els conservadors i l’ex-

trema dreta van recolzar
al Pasok, partit d’estil
laborista. Ara hi haurà
una segona lectura de
la llei per revisar els detalls. Però no sembla que
perilli la seva aprovació.
Els ocupants diuen que
fins i tot si voten canvis,
no permetran que s’implementi. El proper pas és
una manifestació aquest
dijous 8 de Setembre.
El sindicat de professors
de primària i secundària
s’unirà a les ocupacions.
Així que hi ha molt en
joc. Hi ha retallades a les
escoles a tots els nivells,
la qual cosa podria portar
a la vaga als professors.

El govern vol presentar
aquestes mesures com
a coses separades, però
l’atac és general. La gent
comença a connectar-los.
Els polítics argumenten que els estàndards
universitaris són baixos i que els estudiants
estan preocupats amb
l’activitat política. Un
columnista d’un diari de
gran tiratge va dir que
les universitats estan
reclutant gent de l’extrema esquerra. Hi ha
una gran pressió sobre
el govern. Els estudiants
del Pasok han increpat
i criticat fortament al
primer ministre George

nen als seus fills i filles a col•legis
privats a Madrid. Només l’any
passat, una modificació de la llei va
pujar de 500 euros a 900 euros el
màxim que es pot aconseguir a través d’aquest desgravament, pràcticament duplicant la quantitat que el
Govern Regional deixa de recaptar.
La brutalitat amb la qual s’està
atacant l’ensenyament públic és,
doncs, més que evident. I a Madrid
la reacció general ha estat enorme.
Fins avui dia, s’ha fet una vaga de
professors de tres dies (amb un
seguiment aclaparant del 80% els
dos primers dies) i ja hi ha més
convocades per a octubre, encara
que des de les assemblees de professors i professores s’està pressionant als sindicats perquè convoquin ja una vaga indefinida; cosa
que les burocràcies sindicals no
semblen tenir moltes ganes de fer.
El professorat no està lluitant
solament, sinó que hi ha un suport
general per part de pares, mares i
alumnes, que som els principals
afectats. En aquest sentit, s’estan
realitzant assemblees tant de professors, per poder coordinar-se des
de baix, com d’alumnes i de famílies. Les assemblees de famílies
han estat tot un èxit, amb salons

Papandreou en la seva
conferència de l’últim
dissabte. I fins i tot els
conservadors van expulsar a un dels seus líders estudiantils per dir
que el lideratge dels dos
partits s’havia acabat.
Hi haurà una concentració contra l’acte
que realitzarà el primer ministre en Salonika aquest dissabte 10
de setembre. La recolzen la federació sindical grega i molts altres.
Panos Garganos

Militant del SEK

(organització germana
d’En lluita a Grècia)

vocar una assemblea enganxant
cartells per l’institut i van venir
unes 50 persones, la qual cosa
sincerament ningú s’esperava.
Des de llavors hem enganxat
pancartes per l’institut, anem a
les manifestacions com a bloc
d’institut i cada setmana fem assemblees d’estudiants del nostre
centre. A més, ens hem posat en
contacte amb altres instituts per
fer-les amb els altres centres de la
nostra zona, Alcorcón. Ja tenim
programades diverses activitats
i accions, incloent un possible
tancament que pretenem dur a
terme en les properes setmanes.
La realitat és que molta gent
s’està implicant més enllà del
que esperàvem. Al principi, fins i
tot això semblava difícil d’aconseguir, però sí ho hem aconseguit, i si ens organitzem i seguim
Manifestació de professors a Madrid el primer dia de vaga.
lluitant cada vegada aconseguirem més. Així que uniu-vos,
d’actes plens fins als topalls, i un molt gran per part de les famílies, organitzeu-vos,
animeu-vos
suport aclaparant a les i els profes- alumnes i professors. Com a estudi- a defensar el que és nostre i
sors des de les famílies, com es va ants, decidim moure’ns i participar impedim que ens ho treguin.
veure reflectit en la manifestació activament en les mobilitzacions.
que va treure al carrer a 90.000 Encara que al principi solament
persones el primer dia de vaga. érem quatre persones les que deElla MacDonald
En el centre en el qual estudio a cidim organitzar-nos per lluitar en
Estudiant de secundària a
Madrid, hem aconseguit un suport contra de les retallades, vam conMadrid

ASSEMBLEA
D’ESTUDIANTS EN
LLUITA
Analitzarem i debatrem sobre
com organizar la lluita contra
les retallades i la privatització de
la universitat i de tot el sector
públic.

dijous 13
19h
a La Jamància
(C/ Ventalló n. 28,
<M> L4 Joanic)

Llegeix
En lluita!

La resistència que s’estén
Cada mes anàlisi polític,
idees i alternatives front un
sistema en crisi.
(www.enlluita.org)

