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 educativa, 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.
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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 revolucionàries, que agrupi els i les activistes que vegin necessari no només lluitar contra els atacs a
l’educació, sinó també fer front a l’ofensiva neoliberal 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.



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. La governança,
la pujada de taxes i la resta de retallades amb l’excusa
de l’austeritat suposen la culminació de la transformació
neoliberal ja iniciada amb el Pla Bolonya i l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES), i que tenen com objectiu una
universitat dissenyada per satisfer les necessitats del mercat. Aquests atacs de mercantilització s’estan donant a
tota l’educació pel què 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



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. 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.wordpress.com
Vull rebre més informació d’Estudiants En Lluita

Vull organitzar-me amb Estudiants En Lluita

Nom................................................................................................................................................................
Tel. .........................................................................E-Mail..........................................................................................

A Québec fa vàries setmanes que 85.000 estudiants s’han declarat en vaga contra l’augment de taxes.

NO AL 66%, NO A LA
PUJADA DE TAXES
Defensem els nostres drets Per una educació pública i
de qualitat Per un accés realment igualitàri i popular a
la universitat La lluita és l’únic camí Organitzem-nos!
Un dels primers passos vers el compliment de l’EU2015, el pla de privatització de les universitats públiques catalanes, passa per l’augment de les taxes
universitàries fins al punt que l’estudiant pagui el cost “real” de la seva
matrícula. De moment l’augment es
xifra en un increment del 15 al 25% del
cost de la plaça que es tradueix en un
augment del 66% de la matrícula. Per
posar un exemple, si el grau de Biotecnologia de la UAB (que ja és força car)
costa uns 1.300€ anuals passaria a costar-ne més de 2.100€ i el cost total de
la carrera passarà de 5.150€ a 8.550€.
I no només això, en cas de repetir
el cost de la matrícula es dispararà augmentant 30-40% per a la segona inscripció, 65-75% per a la tercera inscripció i d’un 90-100% a la quarta. A més
a més, amb la devaluació del grau ara

és indispensable fer un màster per dotar de contingut la carrera. I els màsters
també es veuran afectats per la pujada
de taxes, incrementant-se un 40-50%
per a la primera matrícula i un 65-75%.

l’elitització de l’educació
impedirà el ja difícil
accés de les classes
populars a la Universitat
Hi ha una perversió a l’hora de
comptabilitzar el ja de per si pervers
increment, i és que es comptabilitzarà
l’augment del cost de la matricula en
relació al percentatge de despesa total
de la universitat, incloent les despeses en investigació, infraestructures,
honoraris, representació institucional,
màrqueting, seguretat o en el cas de
la UPF s’han d’incloure les estades

d’hotels i viandes luxoses del magnífic senyor rector sibarita Moreso.
Al mateix temps que es redueixen
166 milions en el programa de beques
que passen a orientar-se en funció de les
notes i deixen de basar-se en els factors
socioeconòmics, els i les estudiants més
precàries que han de treballar difícilment podran arribar a veure les beques.
Per això ens oposem fermament a
la mercantilització de la Universitat, a
l’elitització de l’educació superior que
impedirà el ja difícil accés de les classes
populars a la Universitat i que condemnarà els estudiants que no se la puguin
pagar a ser explotats en el mercat de
feines precàries. L’únic increment de
taxes admissible és a les rendes del capital i contra el frau fiscal empresarial!

Estudiants En lluita

L’experiència de la UNAM
Sabent que totes les experiències no es poden traslladar
mecànicament d’un lloc a un
altre donat que els contextos
polítics varien, tant en l’espai
com en el temps, crec que és
interessant explicar l’experiència que va tenir lloc a la Universitat Nacional Autònoma
de Mèxic (UNAM) entre finals
del s.XX i principis del XXI.
El 15 de Març de 1999,
UNAM, la més gran del país,
aprova un reglament que vol
acabar amb la gratuïtat de
l’ensenyament, de fet proposa
l’augment d’un milió per cent
de les quotes en concepte d’inscripció, pagament semestral
i altres serveis. Aquest reglament, anomenat Reglamento
General de Pagos, estava avalat pels rectors, el president
de la República Mexicana, en
aquells moments Ernesto Zedillo, i l’alcalde de la ciutat,
així com la patronal. Per altra
banda, la comunitat estudiantil
i molts professors i investigadors estaven en contra donat
que suposava una privatització
de la UNAM, universitat on
es poden contemplar murals
de pintors revolucionaris com
Diego Rivera i José Orozco.
El 15 d’abril, en referèndum, prop de 100.000 es-

tudiants es manifesten contra el pla Barnes, anomenat
així en ”honor” a Francisco
Barnes Castro, rector de la
UNAM en aquells moments.
Cap a finals d’abril de 1999,
i després de les primeres mobilitzacions es crea el Consejo
General de Huelga (CGH),
òrgan unitari que representa a
totes les universitats en vaga.
Els estudiants i professors
expressen la seva voluntat de
garantir el dret a la gratuïtat
de l’educació, dret aconseguit a la revolució de 1910
i mantingut per moviments
com els de 1929, 1968 o 1992.
Durant el procés, cada facultat pren les decisions de manera
assembleària i tria els portaveus
tant per anar al CGH com per
negociar amb les autoritats. No
hi ha representants sinó portaveus que varien a cada reunió.
D’aquesta manera, tant es vol
preservar un lideratge col·lectiu
com dificultar la cooptació dels
líders. No és estrany que, afortunadament, a Mèxic no aparegués un Daniel Cohen Bendyt.
La lluita dels universitaris té un gran impacte a la societat, apareixen comunicats
de solidaritat per tot el país i
els estudiants es manifesten
conjuntament amb obrers i

organitzacions
d’esquerres.
Des de l’abril de 1999 fins al
febrer del 2000, la universitat
roman ocupada i s’organitzen
campaments on es garanteix
el menjar per a milers de persones. Aquest menjar prové
de la solidaritat de la població.
Es realitzen seminaris i classes alternatives, i en resposta,
el rector i alguns professors
esquirols organitzen classes
extramurs per intentar dividir
el moviment, però l’assistència
a aquestes classes es baixíssima
fins i tot amb la participació
dels “porros” (lumpen pagat
per l’autoritat per rebentar vagues, ja sigui fent esquirolatge
o agredint als vaguistes). Els
estudiants no van afluixar i el
caràcter massiu de l’ocupació
impedia al govern entrar a sac.
Cap a finals del 99 el moviment
comença a donar mostres d’esgotament i algunes facultats
volen abandonar, tanmateix, no
és fins al febrer del 2000 que la
policia no irromp al campus.
En aquest assalt la policia, recolzada pels porros, deté a 700
estudiants. No obstant, el 13
d’abril del 2000, el govern es
veu obligat a retirar el RGP,
el rector havia dimitit feia uns
mesos, les classes extramurs
queden suspeses i s’aconse-

L’estat capitalista i la repressió

gueix regularitzar la situació
acadèmica fent que els mesos
d’ocupació, durant els quals no
hi va haver cap classe ni examen, no es tinguessin en compte. Tot i això no s’aconsegueix
retirar la reforma del 1997 i
la universitat roman ocupada
per la policia durant 3 mesos.
La lluita de la UNAM va
ser llarga, dura i exitosa en la
majoria de les seves reivindicacions. Ens va ensenyar moltes
coses, la solidaritat de la gent,
la necessitat de mantenir la unitat i les dificultats per fer-ho.
La centralitat de les assemblees
com a òrgan democràtic de decisió i la duresa de la repressió,
però sobretot ens va mostrar
la possibilitat de vèncer. Cal
situar aquesta lluita dins del
moviment anticapitalista donat
que el RGP no era un intent
només de la classe dominant
mexicana de privatitzar la Universitat sinó que formava part
dels plans d’ajust estructural
del FMI i el Banc Mundial per
ajudar a Mèxic a superar les
crisis del 1994 (efecte tequila) i
la de 1998 (crisi dels tigres asiàtics). Així una lluita local va
ser capaç d’aturar els plans dels
òrgans econòmics mundials.
Oscar S.,
professor de secundària

El dret a estudiar no es compra
Durant la Il•lustració
i la Revolució industrial
es precisaven persones
per treballar a les fàbriques i que per tant fossin
capaces de romandre en
un espai tancat, envoltat
de gent i rebent ordres
d’algú amb una jerarquia
superior, a qui havien
d’obeir. Casualitat, igual
que el nostre sistema
educatiu que, respecta
unes jerarquies imposades i fomenta la competitivitat entre l’alumnat, no
copiïs, no miris, semblen
ser l’eslògan de l’educació que només ens ensenya a aprovar exàmens.

Al llarg de la història podem veure com,
mitjançant innombrables lluites, l’educació
ha anat passant d’uns
pocs a molts, primer solament els homes rics,
després també algunes
dones riques, posteriorment els nens pobres,
gràcies a l’educació pública, i per últim també
les nenes pobres, malgrat que l’educació era
diferenciada pel rol que
complirien una o un altre en ser adults, va ser
accessible a tots i totes.
I amb al llarg del temps
i tot un seguit de lluites

aquesta diferenciació ha
anat canviant fins al dia
d’avui.
A l’actualitat, període crític i amb polítiques conservadores al
poder, és gran el perill
que correm les estudiants en general, des de
la primària passant per
la secundària i arribant a
la universitat, la qual ha
vist disminuir enormement la seva qualitat. El
model educatiu plantejat
amb Bolonya és idíl•lic:
amb tutories individuals, desmassificació de
les aules i excel•lència
europea, però la realitat

és molt diferent, més
de 300 professors acomiadats, més de 60 estudiants per aula i uns
serveis que ni tan sols
compleixen amb la seva
funcionalitat. Amb l’Estratègia Universitària
2015 la matrícula universitària et podrà costar
senzillament uns 4000€,
venent-te una educació
d’ “excel•lència”, que
et fa sentir especial, diferenciada de les altres
i que no t’assegura una
sortida laboral, però
d’aquesta manera al
acabar la carrera endeutada amb el banc que et

va donar l’ “oportunitat”
d’estudiar, seràs capaç
de dir-li a tots aquells
que no van poder-ho
fer, no copiïs, no miris,
he pagat més per menys
i no m’he assegurat el
futur laboral. L’educació no s’ha de comprar,
és un dret que té com a
objectiu el desenvolupament de l’individu, persones capaces d’analitzar i crear, no d’escoltar
i acceptar, sembla que,
aquest sistema educatiu
per a nosaltres no és el
mes adequat.
Dania M.,
estudiant de la UAB

Comencem per definir que
és l’estat capitalista, com ja
assenyala Bukharin aquest és
en el fons “una associació de
capitalistes”. És a dir, l’Estat és
composa de la direcció política,
el govern, que canvia cada 4
anys i de la maquinària estatal,
o Administració Pública, que
és permanent. La direcció política està formada per la classe
política que rendeix comptes al
capital -d’aquí l’”associació de
capitalistes”-. De Guindos era
president executiu de Lehman
Brothers, el ministre de defensa
era conseller d’una empresa armamentística...etc. i la maquinària estatal està formada per
les institucions públiques i els
seus agents. Donat que l’Estat
té el monopoli de la violència
a través de dues institucions,
les forces armades i la policia
(guàrdia civil, mossos d’esquadra a Catalunya, ertzainza al
País Basc...) reprimeix aquells
moviments que amenacen l’status quo.
D’entrada tot l’aparell mediàtic que va des del propi govern
fins als grans mitjans de comunicació (premsa i televisió) desqualifica i tergiversa allò que
fan els moviments de protesta.
Les accions de desobediència
civil són titllades de terrorisme,
un contenidor cremat és “kale
borroka” mentre que obvien
i amaguen descaradament el

Graffitti als murs del Cairo.

terrorisme d’estat a l’interior i
les barbaritats imperialistes a
l’estranger. A continuació quan
la intensitat de la protesta augmenta, quan milions de persones fan vagues, ocupacions i
lluitant pels seus drets posen en
perill el capital i les propietats
de la classe capitalista llavors
l’Estat empra la policia per assegurar-se que les condicions
de reproducció de l’explotació
continuïn inalterades.
Quan el conseller Puig clamava el dia de la vaga general
“ordre i seguretat” i “cal crear
por, perquè això no es repeteixi” mostrava l’actitud de qui
està disposat a emprar tots els
mitjans (recordem la utilització
de gasos lacrimògens per pri-

Assemblea

mera vegada en setze anys) per
protegir la propietat i el règim
econòmic capitalista.
Si fins ara l’estat del benestar i
la democràcia liberal pretenien
acontentar la classe treballadora amb ajuts i representació, les
retallades socials en educació
i sanitat i la legislació jurídica
antisocial (que regala l’acomiadament i que en cas de conflicte
resol a favor de l’empresari)
estan acabant amb totes les
formes de protesta institucionalitzada, la única manera eficaç
de defensar els nostres drets
és amb la mobilització activa i
combativa al carrer, als barris,
al treball... I l’estat respon amb
la repressió, amb l’empresonament injustificat de manifestants, amb trets, agredint periodistes i reporters que graben les
pallisses dels mossos...
Però com explica Lenin “l’estat és el producte i la manifestació del caràcter irreconciliable
de les contradiccions de classe”. Els mossos també pateixen
retallades salarials, els mossos
en estar organitzats jeràrquicament també tenen divisions de
classe d’aquí que els sindicats
policials (SPC, CAT i SMECCOO) es mobilitzin contra el
conseller Puig i en surtin reaccions com els mosso flautes o
l’escamot 19 (19 sindicalistes
que protesten allà on va Artur
Mas). Això vol dir que els mos-

Estudiants
En lluita

sos no són una eina tan dòcil
com voldria Puig per això
ha creat la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos, aquesta policia política
equivalent a la Gestapo nazi
s’encarrega de reprimir tota
dissidència interna per tal
que els mossos siguin una
arma de repressió obedient.
Els mitjans de comunicació ens intentaran dividir
amb etiquetes, com a “violents”, com “terroristes”,
intentaran sembrar l’engany
i la confusió i sobre el carrer patirem les carregues
policials, les detencions
arbitràries, les pallisses per
ser d’esquerres o per ser
immigrant, ens intentaran
cegar amb bales de goma i
si cal ens intentaran matar
com al company basc Iñigo.
Crearan un estat de por amb
la seva violència i la consegüent repressió judicial (empresonament, multes...).
Ni volem la policia ni la
necessitem per a dirimir els
assumptes de la societat. No
estem disposats a aguantar
les seves redades antiimmigrants ni les seves pallisses
arbitràries, no deixarem passar la seva brutalitat! Si ens
toquen a una ens toquen a
totes!
Albert P. ,
estudiant de la UPF
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