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l 22, 23 i 24 d’ctubre hem fet història. En la tercera jornada de vaga general estudiantil, la unió dels
professors, els pares i mares va paralitzar tot l’ensenyament públic en una demostració de força sense
precedents: més de dos milions de persones omplirem
els carrers en més de setanta manifestacions. El missatge
llançat pel Sindicat d’Estudiants d’unificar la lluita contra la contrareforma franquista de l’ensenyament, per la
dimissió del ministre Wert, contra l’increment de taxes
i el decret de beques, és el camí. La unitat en la lluita de
tota la comunitat educativa, de la classe treballadora i
la joventut ha deixat contra les cordes al ministre que
pretén retornar-nos a les cavernes educatives del franquisme, demostrant que està completament assoles i
que la majoria de la societat està radicalment en contra
dels seus plans per a destruir l’ensenyament públic.
Més motius per a seguir lluitant
Els objectius del PP amb la seua contrareforma franquista de l’educació —LOMCE— són clars: segregar als
alumnes en funció de la seua extracció social, expulsar-

nos del sistema educatiu el més prompte possible perquè demà siguem carn de canó en les empreses i retornar a l’Església el púlpit privilegiat que tenien en el passat per a adoctrinar en les escoles, omplint-se de pas les
butxaques. Però aquest no és l’únic atac. El Decret de
Beques, que penalitza als quals menys recursos econòmics tenim i ens exigeix més que a la resta per a poder
estudiar, o la brutal pujada de taxes universitàries, que
ha col·locat a cent mil joves fora de la Universitat per
no tenir diners, formen part d’aquest pla global.
Durant el debat de la LOMCE en el Senat, Wert també ha intentat imposar l’oferta obligatòria de religió en
batxillerat i en educació infantil! Quin escàndol més
gran! No tenen problema a llevar les beques de llibres
a més de mig milió de xiquets o suprimir les beques de
menjador però els resulta indispensable que amb quatre anys puguem escoltar el que la Conferència Episcopal ens ha de transmetre. Si finalment aquestes mesures
no s’han materialitzat, ha sigut única i exclusivament
gràcies a l’enorme impacte de la vaga del 22, 23 i del
24 d’octubre.

En qualsevol cas els atacs continuen. En els pressupostos per a 2014 en la Comunitat de Madrid ja han
plantejat retallar 45 milions d’euros per a la Universitat
Pública que es traduirà en nous acomiadaments dels
nostres professors i pitjors condicions per als estudiants.
També han suprimit l’ajuda econòmica de les beques
Erasmus, i així seguiran si no els parem.

continuar, perquè la lluita serveix. Per tots aquests motius des del Sindicat d’Estudiants convoquem una nova
vaga general d’estudiants per al pròxim 20 de novembre, coincidint amb la data en la qual el PP —malgrat
estar en minoria absoluta en els carrers i en les aules—
pretén imposar de forma autoritària l’aprovació de la
LOMCE en el Senat.

La lluita continua! El 20 de novembre
pretenen aprovar la LOMCE en el Senat.
El 20 de novembre: vaga general estudiantil!
Per molt que li pese al Govern del PP, la resposta en els
carrers ha sigut clara i contundent. El Ministeri d’Educació no enganya ja a ningú i s’ha quedat completament
assoles amb les seues contrareformes reaccionàries i els
seus atacs a la pública.

El 20 de novembre proposem buidar les classes, celebrar al matí mobilitzacions estudiantils en tot l’estat i
a la vesprada manifestar-nos amb els nostres professors,
pares i mares, tal com ha acordat la Plataforma Estatal en
Defensa de l’Escola Pública. Des del Sindicat d’Estudiants
cridem a les organitzacions del professorat (CCOO, UGT,
STEs, CGT...) i a la CEAPA a mantenir la lluita contra Wert
i organitzar una pròxima vaga educativa de 72 hores
per a tirar al ministre i les seues retallades.

Sí encara no han aplicat la LOMCE, si estan dient públicament que van a retardar la seua aplicació, és perquè la mobilització estudiantil, del professorat i dels pares els ha posat contra les cordes. Per açò la lluita ha de

En defensa de l’Ensenyament Públic!
Tots a la vaga i les manifestacions
el 20 de novembre!
Units podem!

Plataforma reivindicativa
3 Retirada immediata de la LOMCE, el Decret de beques i l’increment de taxes universitari i en
la FP. Ni revàlides ni selectivitat, el fill de l’obrer a la universitat. Wert dimissió!
3 No a l’obligatorietat de la religió catòlica en l’ensenyament públic.
3 Ni un euro del pressupost públic al negoci de l’ensenyament privat.
3 En defensa dels drets democràtics. Respectar el dret a estudiar i aprendre en català, gallec i basc,
que el franquisme va suprimir.
3 Per la llibertat d’expressió de la joventut. El nostre dret a vaga no es toca.
3 Les retallades per als banquers. Readmissió immediata dels més de 50.000 docents acomiadats
aquest curs. Reassignació immediata dels 6.000 milions d’euros que el PP ha retallat a l’escola pública.
3 No als contractes precaris i a les pràctiques en empreses sense remunerar. Per un subsidi de
desocupació indefinit per a tots els aturats fins a trobar un lloc de treball.

Tots al carrer el 20 de novembre
 12 h. - Avgda. Blasco Ibáñez
Facultat d'Història (metro facultats)
 A la vesprada: Manifestació d’estudiants,
professors i pares
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