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Contra les retallades dels corruptes.
La nostra força està al carrer!

Hem de derrotar
aquest atac brutal!
Les revàlides no cerquen la millora de la qualitat educativa.
Açò només és possible invertint a l’ensenyament públic, en
recursos humans i materials que garantisquen condicions
dignes als nostres centres, contractant professors, augmentant els desdoblaments, acabant amb la massificació... Just
el contrari del que ha fet el PP retallant més de 7.000 milions d’euros en aquests anys, acomiadant a 32.000 professors, pujant brutalment les taxes acadèmiques o eliminant les beques de llibres i de menjador.

Una declaració de guerra contra la joventut!
A ningú se l’escapa qui estarà en pitjors condicions per a
superar aquests exàmens. Els estudiants de famílies adinerades, amb accés a classes particulars, acadèmies i a tots els
reforços que necessiten per a superar qualsevol dificultat,
tindran garantit el seu accés als estudis superiors a colp de
talonari. En canvi els joves de famílies treballadores; els
que patim la degradació dels nostres instituts i les retallades, que han empitjorat greument l’ensenyament públic;
els que estem amuntegats en classes de 40 i no tenim possibilitat de pagar-nos professors particulars ni viatges a l’estranger per a aprendre idiomes… nosaltres som els que ens
veurem expulsats del sistema educatiu! La mateixa situació
que es vivia fa dècades sota la dictadura franquista i que
van haver de viure els nostres pares i avis, quan només qui
tenia diners podia accedir a una educació de qualitat i als
estudis superiors. Ells van lluitar per a acabar amb aquell
model elitista i ara no podem permetre que ens lleven un
dret tan bàsic com el dret a l’estudi!
La LOMCE, el 3 + 2, les retallades i totes les mesures
amb les quals el PP, i els grans empresaris, han atacat l’ensenyament públic, tenen un mateix objectiu. No volen
dedicar ni un cèntim a l’educación de les famílies treballadores. Ens volen sense formació, per a fer-nos més vulne-

Ací sabem molt bé com actua el PP. Durant molts anys
han governat la Generalitat i la majoria dels Ajuntaments,
com el de València, como si es tratac-se de la seua propietat. Així es pot veure amb el cas Taula, que ha revel•lat
el gegant aparell corrupte vinculat al PP, que utilitzava els
recursos destinats a la construcció de col•legis i instituts
públics per a furtar enormes quantitats de diners públics.
Mentres tant, milers d’estudiants patíem condicions penoses als barracons.
Estem farts de veure com les pràctiques mafioses del PP
destrossaven els nostres serveis públics. Per això els llevàrem
de la Generalitat, per a revertir la situació i acabar amb tot
el patiment que ells han provocat a milers de famílies. La
nova Generalitat ha de garantir el fi d’aquestes pràctiques
criminals i acabar totalment amb les polítiques en favor
d’una minoria. Ara, davant la imposició de les revàlides
franquistes, han dit que la recurriran per la via legal. Però
això no és suficient! Han de rebel•lar-se i negar-se a aplicar els atacs dictats pel PP, impulsant i recoltzant-se en la
força de la mobilització, fent-se forts on realment es canvien les coses, que és al carrer, lluitant.

El 26 d’Octubre tots i totes a la vaga!
Des del Sindicat d’Estudiants cridem a la joventut a la rebel•lió, a buidar les aules de tots els instituts el pròxim dia
26 d’octubre, en una gran vaga que ature l’ensenyament
a tot l’Estat i a omplir els carrers en manifestacions massives. Cridem a tots els docents, pares i mares i a les seues
organitzacions a eixir a la lluita muscle amb muscle amb el
moviment estudiantil, estenent la vaga a tota la comunitat educativa i que aquest siga un primer gran pas en una
lluita que ha de mantenir-se i ampliar-se fins a aconseguir
la retirada de les revàlides i la derogació de la LOMCE.

Buidem les aules, ompliguem els carrers!

Ens juguem molt!

