Des de la Federació d'Estudiants Llibertàrixs a Catalunya (grups UAB, UB, UPC i
SetzedeMaig) volem fer arribar a la comunitat estudiantil i als moviments socials el
nostre recolzament actiu en les ocupacions i la lluita contra l'Espai Europeu d'Educació
Superior, famós Pla Bolonya, en aquest moment àlgid i a la vegada crític.
Creiem en la força de les assemblees i els/les estudiants que hi treballen, creiem en
nosaltres com a motor per a dur a terme els canvis i creiem en definitiva en la
possibilitat de canviar les coses si totes ens unim i consensuem. És per això que la lluita
resisteix i triomfa dia rere dia.
Com a Federació llibertària no defensem la universitat pública perquè coneixem les
seves limitacions i les condicions a les quals aquesta està sotmesa, de manera que
l'educació segueix sent una eina de control i manipulació social que perpetua el seu
model autoritari. És per això que nosaltres treballem per a difondre espais
d'ensenyament autònoms i lliures, dins i fora de les aules, escolant-nos en el sistema i
destruint-lo des de dins creant persones crítiques.
Tot i així sabem que el Pla Bolonya suposa un pas més enrere que no estem
disposades/ts a donar, ja que precaritza encara més l'educació i les nostres vides en
general. Tanmateix negociar amb les autoritats del moment no entra dins la nostra línia
política. No creiem en la lluita institucional ja que creiem en una via alternativa
assambleària totalment contrària a les eines d'incidència del sistema vigent que limita i
reprimeix les nostres expectatives. Malgrat tot, fent un anàlisi realista de les eines i
possibilitats de les quals disposem sabem que aquest mètode, ara per ara, és l'únic que
es podrà dur a terme, ja que la gran majoria de persones implicades en aquesta protesta
el recolza i el veu com la solució. Per tant la lluita contra el Pla Bolonya és una lluita
comú a la que definitivament ens sentim unides/ts
Volem recordar a més, que hi ha 27 expedientades/ts sancionades/ts a perdre el dret a
estudiar per mobilitzar-se enfront al que coneixem com la lluita contra Bolonya. No
perdem de vista que les han marcat per ser persones combatives contra el Pla Bolonya i
el seu procés d'implantació dins la UAB. Un exemple més dels processos de "diàleg"
que usen les institucions. De la mateixa manera volem condemnar la UAB per a la
repressió que exerceix sobre les 15 persones imputades a través de la justícia ordinària.

Des de la FEL Catalunya animem a totxs els/les estudiants a mobilitzar-se ocupant les
aules per crear-hi espais alternatius i a autoorganitzar-se en assamblees de base que
evitin els lideratges. Finalment fem una crida última a la reflexió d'aquelles persones
encara no implicades en la lluita perquè es plantegin la seva posició. Ara és el moment
en el que aconseguim fer passos endavant, ara és el moment de seguir juntxs i de
plantar cara a la repressió dins les aules i a la implantació de l'EEES.
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