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QUÈ FAREM L’ANY QUE VE?

La setmana passada Inspecció de Treball va fer una entrevista a tots els becaris i becàries de la Universitat de Lleida. Aquesta entrevista
pretén demostrar que les beques de col·laboració són treball encobert. Davant l'amenaça que aquestes desapareguin, des d'Alternativa
d'Estudiants, candidatura electa en els òrgans de govern de la Universitat, no compartim aquesta visió.

 
En un mercat laboral cada cop amb més precarietat, les beques de col·laboració són quelcom positiu per a l'estudiantat, una manera de
poder rebre uns ingressos per poder desenvolupar el teu dia a dia, d'una forma més flexible que la que t'exigeix un contracte laboral.
Davant la iniciativa neoliberal del Pla Bolonya, per a moltes estudiants s'ha fet indispensable el fet de poder obtenir uns ingressos
econòmics per a poder sufragar els estudis; i les beques faciliten aquests recursos.

 
Altrament, també es diu que les beques són atorgades sense tenir en compte els criteris formatius de les estudiants, per exemple una
estudiant de lletres pot estar col·laborant a una beca d'informàtica. Des d'Alternativa d'Estudiants creiem que és positiu per a l'estudiantat
que dins d'una Universitat se t'ofereixi la possibilitat de poder formar-te en altres camps, perquè entenem que la formació ha de ser el més
transversal possible. A més a més, a l'hora demanar les beques l'estudiant pot demanar-les segons el seu interès.

 
Per tot això, i davant la possibilitat que l'any que ve no es convoquin beques de col·laboració en serveis i unitats i per tant, puguin afectar
greument la continuïtat dels estudis dels becaris i becàries (i en general de tot l’estudiantat que pot optar-hi); des d'Alternativa d'Estudiants,
fem un prec a la comunitat universitària perquè contactin amb els seus respectius becaris\es, per a dur a terme UNA ASSEMBLEA DE
BECARIS EL PRÒXIM DIMECRES 22 DE MAIG, A LES 11:00H AL CLAUSTRE DE LA PENSATIVA DE L'EDIFICI DEL RECTORAT, i estudiar i
triar entre totes les mesures que considerem adients per fer front a aquesta situació.

 
Cordialment, i sempre vostres,
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