
ASSEMBLEA DE PROFESSORAT RECLAMANT UB

professoratreclamantub.wordpress.com

Manifestació a les 12.00 h, Pl. Universitat amb Aribau

Des de l’Assemblea de Professorat Reclamant de la Universitat de Barcelona (APR-UB)

donem ple suport a la vaga de treballadors i treballadores (PDI i PAS) de la UB

PER QUÈ FER VAGA?

1. Per expressar el nostre rebuig frontal a l’aprovació del Decret del 3+2, que

suposarà encara una passa més en el procés d’elitització i privatització que ja fa

anys que està transformant el model d’universitat pública en detriment de les

classes treballadores. El 3+2 s’afegeix, entre altres, a la pujada de les matrícules,

a la davallada de beques, al foment de la transferència de coneixements a

empreses que els utilitzaran per obtenir beneficis privats i a l’augment del poder

de les empreses privades en els òrgans de decisió de les universitats

2. Perquè la reducció del nombre d’alumnes i grups que pot implicar el 3+2 pot

tenir com a conseqüència l’acomiadament d’una part considerable de la

plantilla de les universitats públiques (com sempre, les treballadores més

desprotegides: les precàries i explotades). I si a això hi afegim els efectes que pot

tenir la reestructuració de facultats i departaments que l’equip rectoral pretén

imposar, el panorama esdevé extremament incert per al professorat precari.

3. Perquè les arrels de l’explotació i la precarietat laboral que denunciem des de

l’APR són les mateixes que les de l’exclusió social patida de forma creixent per

l’estudiantat més pobre, o les d’un model universitari de generació de

conductes i coneixements orientats gairebé exclusivament al manteniment d’un

sistema econòmic i social profundament injust.
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QUÈ REIVINDIQUEM?

1) El compromís del rector de la UB de no aplicar
la reforma del 3+2.

2) L’adopció immediata de mesures per aturar
l’agudització del procés d’elitització i
mercantilització de la universitat.

3) L’adopció immediata de mesures per acabar

amb l’explotació i la precarietat entre les
treballadores de la UB.

26-F: EL PROFESSORAT TAMBÉ FEM VAGA


