COMUNICAT PEL CONSELL DE GOVERN
COMITÈ DE VAGA DE LA UAB
4 de març de 2008

Aquesta tancada a la facultat significa una mesura més de pressió per lluitar contra l’aplicació, cada vegada més visible, del Procés de Bolonya, les conseqüències del qual afectaran a l’alumnat, al professorat, al personal becari i al personal d’administració i serveis. 

Tot i que resulta evident l’àmplia oposició de la comunitat universitària al Procés de Bolonya, durant tots aquests anys de lluita ens hem vist totalment mancades d’informació i no s’ha tingut en compte en cap moment la nostra opinió. Per aquest motiu, aquesta vegada no ens mourem fins que no sigui escoltada la nostra veu.

Les nostres exigències perquè cessi el tancament a la facultat són les següents:

	El rector ha de reconèixer públicament el dèficit de recursos de la UAB i la situació de quebra, la qual impedeix l’aplicació del procés de Bolonya.
	El rector ha d’afirmar el seu compromís amb l’ampliació del finançament públic, per tal que pugui garantir-se la qualitat acadèmica, investigadora i d’equitat social per al conjunt del sistema universitari.
	El rector ha de garantir que no perpetrarà ni repressàlies policials, ni obrirà expedients als estudiants que han protagonitzat el tancament.
	El rector s’ha de comprometre a obrir un veritable procés informatiu i participatiu, per tal d’oferir les garanties democràtiques que exigeix la comunitat universitària. 


Per tant, reclamem que la UAB declari la seva “desobediència activa a la LOU-LUC, negant-se a aplicar els mecanismes que conté aquesta llei per implementar-se” (sic.); és a dir, la insubmissió a aquesta reforma. I això no és cap reivindicació nova, sinó que és exactament el que va proclamar el Clàustre General de la universitat, l’any 2001.  

PER LA PARALITZACIÓ DEL PROCÉS DE BOLONYA!
DEROGACIÓ DELS REIAL DECRET I DE LA LOU-LUC!
DECLAREM LA UAB INSUBMISA A L’EEES!

Cerdanyola del Vallès, 4 de març del 2008
Comitè de Vaga de la UAB


