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La repressió a la universitat avança. Primera detenció dels 27i+

Ahir diumenge 7 de gener els Mossos d'Esquadra van detenir al Carles D., antic estudiant de la UAB i una de les
persones encausades en el cas conegut com "27 i més". Recordem que el cas dels "27 i més" va iniciar arran de
diverses denúncies de l'anterior equip de govern de la UAB contra 25 (ara antics) estudiants i dos treballadors, un
PAS i un PDI, que havien sigut actius en les protestes universitàries dels cursos 2011-2012 i 2012-2013 contra
l'increment de les matrícules, els acomiadaments de professorat, les retallades i les privatitzacions. Unes denúncies
que van comportar que la fiscalia, recollint el relat presentat per l'aleshores rector, secretària general i vicerectora
d'estudiants, estigui demanant penes de presó d'entre 11 i 14 anys per a cada encausat/da, a banda de 5 anys
d'allunyament de la UAB, multes de 9.500 Euros i una responsabilitat civil que finalment han rebaixat a 14.000
Euros. Com a resultat d'això ahir, possiblement per primera vegada a la història de la UAB, un (ex)estudiant va ser
detingut per la policia després d'una denúncia feta per motius polítics per la pròpia universitat. Una imatge que ens
remet, directament, al franquisme.

Els darrers mesos hem tornat a sentir a parlar de presos i preses polítiques. I hem vist com una repressió que mai
havia acabat de marxar torna a estar a l'ordre del dia. Ahir en vam viure un altre capítol que, tot indica, tot just ha
començat. I aquest cop ens afecta directament, perquè es tracta d'un procés endegat per qui, en teoria, hauria de
representar el conjunt de la comunitat universitària com és l'Equip de Govern. Ens pertoca, per tant, ser actius i
actives per intentar frenar una nova barbaritat del sistema judicial de l'Estat espanyol.

És per això que demanem al conjunt de la comunitat universitària de la UAB que estigueu atents i atentes a les
convocatòries que vagin sortint del grup d'encausats/des (Més informació aquí) Però també emplacem a l'actual
equip de govern a ser valent i a comprometre's de manera clara i inequívoca amb la defensa de la llibertat també al
nostre campus. Som conscients/es que aquesta és una situació que han rebut en herència de l'equip de Ferran
Sancho. També som conscients/es que han enretirat la seva acusació particular de l'àmbit penal (no deixa de ser
curiós que l'anterior equip sempre va negar que hagués formulat mai cap denúncia) i que han rebaixat la petició de
responsabilitat civil. Però tot això no és suficient per desactivar una acció judicial que pot portar a la presó a25 ex
estudiants, un tècnic i un professor de la UAB. Emplacem directament a la rectora a:

Retirar del tot la demanda de responsabilitat civil per uns actes que es van dur a terme en el marc de protestes
universitàries

Contribuir activament a desmuntar, des de la UAB, les falsedats que en nom de la mateixa UAB es van dir davant
de la policia i del jutge i que incriminen les 27 persones encausades.

No només no volem ser còmplices de cap empresonament per causes polítiques a la UAB, sinó que ho volem
revertir. I la rectora, en honor a la història de lluita que ella mateixa reivindica, n'ha de ser un agent actiu. Li
demanem que concreti en fets les seves paraules.
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