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es que el Partit Popular va arribar al Govern hem
assistit a l’atac més brutal a l’educació pública des
de la caiguda de la Dictadura. En resposta, el Sindicat d’Estudiants ha impulsat en aquests dos últims cursos
una lluita sense quartell contra aquestes polítiques que
pretenen retornar-nos a l’educació dels anys 50, quan solament els que tenien diners podien garantir el seu dret a
una educació de qualitat mentre que la resta —la gran
majoria— no teníem oportunitat.
Però els atacs a l’educació no han vingut sols. El Partit
Popular s’ha proposat carregar a l’esquena de les famílies
treballadores la factura d’una crisi que no hem provocat,

i fer-nos retrocedir dècades quant a drets i llibertats. La reforma laboral que abarateix l’acomiadament; els atacs a
la sanitat pública i les ajudes a la dependència; la llei Mordassa que pretén acabar amb la resposta social als seus
atacs i criminalitzar els que lluitem; la repressió pura i
dura, com hem vist al barri de Gamonal, en Burgos; la llei
de l’Avortament que vol suprimir el dret de les dones a
decidir sobre el seu propi cos per a satisfer les exigències
de la jerarquia catòlica; l’eliminació de Ràdio-Televisió Valenciana (i amb ella la possibilitat d’una radiotelevisió pública plural, democràtica, en valencià, de qualitat, i sota
control dels treballadors i social)…, formen part d’aquesta ofensiva.

El PP vol imposar la volta al franquisme
Retallant els pressupostos educatius i aplicant la seua contrareforma franquista, el PP tracta d’acabar amb el dret dels
fills dels treballadors a una educació de qualitat, preparantnos un futur d’atur i precarietat. Açò és el que explica l’acomiadament de 50.000 dels nostres professors, el robatori de 6.000 milions d’euros a l’ensenyament públic, la pèrdua d’ajudes per a llibres de text i menjador per a centenars
de milers d’estudiants. És el que es pretén amb el Decret de
Beques, que ha disminuït enormement el nombre de beneficiaris i la quantia de les ajudes, i que ha estat completat
amb la brutal pujada de les taxes universitàries. Així podran
expulsar directament de la Universitat a un bon nombre
dels joves que provenim de famílies treballadores.
I per descomptat amb la LOMCE, la contrareforma
franquista de l’educació, que prepara el terreny per a expulsar a centenars de milers d’estudiants del sistema educatiu a través de les revalides. També retorna a l’Església
un púlpit privilegiat en l’escola pública des del qual poder
adoctrinar, mentre la Conferència Episcopal s’omple les
butxaques amb diners públics. Ataca el dret dels estudiants de les nacionalitats històriques a poder aprendre la
seua pròpia llengua amb garanties en la pública… En definitiva, es tracta d’una reculada de dècades que el Partit
Popular ha volgut imposar per la força a tota la comunitat educativa.
Tenim la força per a tirar enrere els atacs
La resposta de pares, professors i estudiants als carrers front
aquests atacs ha estat exemplar. La setmana de lluita en el
mes d’octubre amb 72 hores de vaga convocades pel Sindicat d’Estudiants, en la qual confluírem en la seua última
jornada —el 24 d’octubre— amb la vaga de tota la comunitat educativa, va ser un èxit impressionant. Més de dos
milions de persones eixírem a les manifestacions a tot l’estat per a demostrar als carrers i a les aules, a l’impresentable ministre Wert i a la multimilionària secretària d’Estat
d’Educació, Monserrat Gomendio, que estaven en minoria
absoluta. Vam donar un colp fortíssim al govern del PP i
vam posar al seu ministre d’Educació contra les cordes.
Com expliquem des del Sindicat d’Estudiants, l’explosió del dia 24 va posar a l’abast de la mà la possibilitat de
tirar enrere la LOMCE i al ministre Wert. Això sí, a condició de continuar la mobilització d’una forma unitària i
contundent. Per això des del Sindicat d’Estudiants vam
tornar a eixir als carrers en la vaga estudiantil del 20 de
novembre —coincidint amb l’aprovació de la LOMCE en
el Senat— així com en la Marxa a Madrid del passat 30-N,
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i plantejàrem la proposta d’una nova vaga general de
tota la comunitat educativa de 72 hores.
Insubmissió a la LOMCE! Per una nova
vaga general educativa de 72 hores!
El Partit Popular ha imposat per la força, amb el caràcter
autoritari i antidemocràtic que caracteritza a aquest govern, l’aprovació de la LOMCE en el Congrés. També en
els primers dies de l’any, el ministre Wert ja ha anunciat
nous atacs: volen que 2014 siga l’any de la reforma universitària i del nou estatut docent. Dues mesures que també tenen per objectiu atacar a la pública acomiadant i denigrant les condicions laborals dels nostres professors, tancant facultats senceres, incrementant més encara les taxes
universitàries i donant el pas definitiu cap a la privatització de la Universitat pública.
Què demostra tot açò? Que la lluita ha de continuar,
amb més força, amb més organització, i que podem tirar
enrere els atacs! L’intent d’acabar amb les beques Erasmus,
per exemple, es va parar gràcies a la mobilització i l’enorme pressió social, a pesar que era una mesura que ja estava aprovada i publicada en el BOE. No ha estat l’únic
exemple. Els treballadors de neteja a Madrid van eixir a la
vaga indefinida contra els 1.100 acomiadaments i rebaixa
salarial del 40% que els imposava el PP i van guanyar. La
lluita al barri obrer de Gamonal també ha estat una impressionant demostració de com es poden fer enrere els
atacs: la determinació i la força de tots els veïns organitzats han aconseguit guanyar la batalla al PP. De la mateixa manera ho ha estat la impressionant victòria de la
Marea Blanca que ha aconseguit evitar la privatització de
la sanitat madrilenya. Aquest és l'exemple que hem de seguir: respondre amb contundència, al mateix nivell que els
que ens estan atacant. Així sí que es pot derrotar el PP. Per
açò insistim a les organitzacions del professorat CCOO,
UGT, STEs i CGT i a les organitzacions de pares, CEAPA, en
què ara és més necessari que mai continuar la mobilització
amb una nova vaga general educativa de 72 hores.
Per a seguir enfortint la lluita en defensa de l’educació pública proposem dur a terme una campanya d’insubmissió
a la LOMCE en tots els centres d’estudi, celebrant assemblees en els instituts en les quals puguem discutir com combatre els atacs del PP i formar nous comitès de lluita del
Sindicat d’Estudiants. Precisament, per a poder enfrontarnos a aquesta ofensiva amb la major força possible, és important que ens organitzem en els nostres centres d’estudi i formem el Sindicat d’Estudiants en tots els territoris,
una organització de lluita, anticapitalista i democràtica, a
la qual res, ni ningú, va a tancar la boca.
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