Posicionament de JEV sobre les retallades en educació universitària

Des que acabés el darrer Govern d'Entesa, els esforços de la Generalitat en l'àmbit de
l'educació superior han anat exclusivament en una direcció: la de la seva descapitalització,
amb l'objectiu últim de la privatització de quantes més àrees d'aquesta millor.
Els primers pressupostos ja contemplaven una disminució del 10% del pressupost universitari,
així com l'increment de les taxes. D'aquesta manera, es va aconseguir escanyar els centres
privant-los d'uns recursos que, per tal de mantenir certa dignitat en els seus serveis, van
augmentar les taxes pròpies a voltes fins el 60%. Així, no només es colpeja la qualitat
universitària sinó que, a més a més, es fa créixer la barrera social d'accés a la Universitat,
fent-lo més costós. A més a més, la Generalitat va decidir apujar el preu de les matrícules al
màxim de la legalitat: dels quatre punts discrecionals que les autonomies poden imposar o no,
el Govern de la dreta ha decidit incorporar-los tots, provocant que un increment que podia ser
de l'ordre de l'IPC (3,6%) acabi essent del 7,6%. Novament, més complicacions per aquells
ciutadans amb més dificultats, quedant clar per enèsima vegada per a qui no governa
Convergència i Unió Artur Mas.
El Govern, però, assegura que aquest increment de les matrícules té un rerefons social: amb
un dels quatre punts de més que incorpora la Generalitat, es financen unes noves beques: les
Beques Equitat i les Beques Excel·lència. Les primeres estan destinades a cobrir fins el 50%
del preu que paguen els estudiants la renda dels quals queda per sobre dels barems de l'estat,
però no compensen tota la gent que ja rebia beques, que és efectivament més desigual i que
per tant surt molt perjudicada de les polítiques erràtiques en educació superior. Sobre les
segones, és prou gràfic que el Secretari General del Consell Interuniversitari de Catalunya les
qualifiqués d'”Erasmus de Luxe”, en contra de les prioritats reals de la base social de
l'estudiantat del nostre país.
Aquest any 2012 tornen les retallades per a les Universitats. Amb la nova tisorada, des que
acabés l'últim Govern d'Esquerres les Universitats han acumulat una pèrdua del 14,7% del seu
pressupost. Això suposa una pèrdua espectacular per a la qualitat, la recerca i la gestió de les
desigualtats d'accés a la Universitat, atès que en breus començarem a veure les conseqüències
pràctiques d'aquesta nova onada d'ajustos insolidaris.
El primer resultat d'aquestes accions ja el tenim aquí: la destrucció de 300 llocs de personal
docent anunciat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Això suposarà incrementar la taxa
d'atur del nostre país -demostrant que les mesures restrictives no creen ocupació- i la pèrdua
de la qualitat de l'ensenyament i la recerca a les Universitats catalanes.
Tanmateix, aquests 300 llocs de treballs no s'han destruït a l'atzar. Seguint les directrius de
l'Estratègia 2015 aprovada pel Govern Socialista de Rodríguez Zapatero, així com els dictats de
la ideologia neoliberal segons la qual només hem de centrar-nos en “negocis rentables”, seran
les carreres de lletres, humanitats i ciències socials les que veuran perdre més professorat. La
conseqüència de repetir aquestes polítiques és clara: la pauperització d'estudis que un Estat
del Benestar raquític no voldrà assumir i la seva posterior privatització.
Anem, doncs, cap a la privatització i l'elitització de la Universitat. La Comissió de Governança
iniciada al Parlament ja està movent fils, amb la dreta com a motor, per tal de restar
democràcia a les estructures de govern dels centres d'educació superior donant un paper
central a les empreses i restant poder decisori al Claustre.
Davant d'això, Joves d'Esquerra Verda exigim que:
 les taxes que depenen de la Generalitat es congelin en vistes de la
creixent exclusió social que estan generant a la Universitat, amb
l'objectiu que sigui un espai per a tothom que vulgui accedir-hi,

 la Generalitat acabi de rebre la transferència de polítiques de beques
evitant finançar-les amb més taxes sense discriminació del que es guanya
o es posseeix,
 no se sacrifiqui la feble democràcia universitària en nom dels interessos
dels Mercats, que volen fer seu el nínxol de l'educació superior per a
treure-hi beneficis
 s'acabi amb la política de retallades a la Universitat que l'estan
descapitalitzant i n'amenacen la qualitat, la continuïtat i l'accés per als
més desafavorits a les classes populars, i es torni com a mínim a la
inversió que s'hi va fer el darrer any de la legislatura del segon Govern
d'Entesa (1073 Milions d'Euros el 2010 enfront dels 915 del 2012),
 s'eviti, així, l'increment indiscriminat de les taxes pròpies dels centres per
tal de subsanar l'escanyament a que els sotmet la Generalitat de
Catalunya.
 s'impedeixi l'expulsió interessada de professores i professors que no
provoca sinó l'empobriment efectiu de la qualitat de la docència i que, a
més, tenen un efecte expressament més greu sobre determinades àrees
de coneixement per privatitzar-les,
 s'incorpori la idea de justícia impositiva en el pagament de la matrícula
universitària per tal que qui més tingui, més pagui.

Joves d'Esquerra Verda defensem i seguirem lluitant a peu de carrer per una
Universitat Pública, de Qualitat, Democràtica, Universal i en Català.

