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l Govern de Mariano Rajoy ha llançat un atac brutal contra les condicions de vida de les nostres famílies. Els salaris dels nostres pares es retallen dia sí dia també; l’atur,
que arriba ja als sis milions, entre la joventut supera el 50%, i
els banquers, amb el recolzament del PP, desnonen cruelment a
centenars de milers de famílies dels seus habitatges. Però com
que açò no és suficient, a més es decideix amb una arrogància
sense límit privatitzar la sanitat i l’ensenyament públic, per a
convertir aquests drets socials en un lucratiu negoci per a una
minoria.
El govern del PP, que defensa exclusivament els interessos
de la banca i dels grans empresaris, ha declarat la guerra a la
majoria de la població. Però nosaltres, les famílies treballadores, els joves estudiants, els desocupats, no anem a deixar-nos
xafar. Som més, som més forts, i la rebel•lió social que estem
protagonitzant contra aquestes polítiques injustes va a donar
resultats.

El PP pretén destruir
l’ensenyament públic i retornarnos a l’escola franquista
La vaga de 72 hores organitzada pel Sindicat d’Estudiants el

16, 17 i 18 d’octubre va ser un èxit clamorós. Milions d’estudiants buidarem les aules dels instituts i la universitat, i centenars de milers participem en les històriques manifestacions del
17 d’octubre. Sí, eixirem als carrers perquè el PP vol tornar a
l’ensenyament franquista, on l’educació de qualitat estiga reservada exclusivament per a qui la puga pagar, on siguem llançats
a les llistes de l’atur o als treballs escombraries amb salaris miserables.
La nostra lluita en defensa de l’ensenyament públic, gratuïta, de qualitat, democràtica i laica, ha guanyat el suport de la
majoria de la societat, dels treballadors i els professors. Un assoliment que es va posar de manifest el 18 d’octubre, quan la
CEAPA (Confederació estatal d’AMPAs) es va unir al Sindicat
d’Estudiants i junts organitzàrem manifestacions que comptaren amb la participació de centenars de milers de mares, pares, estudiants i professors a Madrid, València, i desenes de localitats.
El PP ha donat la raó al Sindicat d’Estudiants quan assenyalem que vol retornar-nos a l’escola franquista. Les noves mesures que han introduït en la contrareforma són clares sobre
aquest tema. Per a començar s’incrementarà l’escandalós poder
que l’Església Catòlica té sobre l’educació (actualment propietària del 80% de la privada concertada), fent que l’assignatura
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de religió siga avaluable en secundària i compte en l’expedient
acadèmic. D’altra banda, alhora que es blinden les subvencions
per a col·legis que segreguen per raó de sexe, també s’incrementen les facilitats per a seguir desviant fons públics a aquells
que veuen l’educació com un negoci i no com un dret. Aquesta última bateria d’atacs es completa amb la intenció d’acabar
amb el dret a que els estudiants valencians, catalans, gallecs i
bascos puguen estudiar i aprendre amb garanties dins de l’escola pública les seues respectives llengües maternes. Finalment, el
ministre Wert, davant la força demostrada per la joventut, ha
declarat la seua intenció de suprimir el dret a Vaga de TOTS els
estudiants de secundària.
Com es poden qualificar aquestes mesures brutals? Nosaltres
no mentim, són hereus del franquisme i volen retornar-nos al
mateix sistema educatiu, antidemocràtic i autoritari!

Podem vèncer. 5, 6 i 7 de Febrer: Vaga estudiantil
Aquest govern i els grans poders econòmics que estan darrere
d’ell, ens acusen de vagues i de “ni-nis”, quan són ells quins
ens neguen un lloc de treball digne, i no tenen cap escrúpol en
utilitzar-nos com mercaderia de la qual traure beneficis, fins i
tot a costa de les nostres vides. La mort de cinc joves en el Madrid Arena, com a conseqüència de l’afany de lucre d’uns empresaris desalmats però molt bé connectats amb el govern del
PP, són la millor prova del cinisme dels que defensen aquest
sistema injust, dels que criminalitzen als joves hipòcritament,
dels que donen suport a les retallades i les reformes per a omplir-se les butxaques.
Nosaltres i les nostres famílies estem patint molt, mentre
una minoria es mofa en l’abundància. Per a ells no hi ha retallades, no hi ha desnonaments, no hi ha acomiadaments. Per això cada dia més persones se sumen a la lluita, a la protesta en
defensa dels seus drets: ho hem vist en la gran vaga general del
14-N, en les mobilitzacions en defensa de la sanitat pública madrilenya, en les concentracions exemplars per a evitar els desnonaments…
El ministre Wert s’aferra a una actitud autoritària i es fa el
sord, encara que la seua política educativa haja estat rebutjada
per la immensa majoria dels pares, professors i estudiants. Per
això anem a tornar-li a dir alt i clar que no acceptarem que es
destruïsca l’ensenyament públic. Per això, des de el Sindicat
d’Estudiants convoquem altra setmana de lluita en febrer, con
una nova vaga general de 72 hores los dies 5, 6 i 7 de febrer
que paralitze tots els instituts, i cridem a totes les organitzacions
estudiantils i juvenils, progressistes i d’esquerres, a unir-se a ella.
La contundència de la protesta ha de ser proporcional a l’atac
que patim els estudiants de secundària.
La vaga de febrer ha de convertir-se en un colp decisiu,
doncs en aqueix mes la contrareforma franquista de Wert (la
coneguda LOMCE) es discuteix en el Parlament per a la seua
aprovació. Des del Sindicat d’Estudiants també fem una crida
als sindicats de professors (CCOO, UGT, STE-PV, CGT…) i a la
CEAPA, que s’unisquen a la nostra lluita i convoquen a la vaga
a tota la comunitat educativa. Tots junts aconseguirem evitar la
destrucció de l’ensenyament públic.

Uneix-te al Sindicat d’Estudiants!
Tots a les manifestacions el 6 de Febrer

Per a aquesta 2ª Setmana de Lluita,
des del Sindicat d’Estudiants
proposem les següents activitats:
• Dilluns 4 de Febrer: assemblees d’estudiants, pares i professors en els instituts, tancaments en els
centres d’estudi per a debatre i aprovar la plataforma reivindicativa, formar COMITÈS DE LLUITA i organitzar les tres jornades de vaga general.
• Dimarts 5 de Febrer: VAGA GENERAL D’ESTUDIANTS
i organització de piquets informatius en mercats,
centres de salut, places, centres de transport, polígons industrials, etc. per a donar a conèixer les reivindicacions del moviment estudiantil. També proposem la celebració d’actes conjunts informatius
amb els nostres professors i pares. L’elaboració de
pancartes i cartelons per a decorar tots els instituts
i universitats.
• Dimecres 6 de Febrer: VAGA GENERAL D’ESTUDIANTS I MANIFESTACIONS durant el matí en totes
les ciutats i localitats, cridant als companys d’universitat a sumar-se activament a elles.
• Dijous 7 de Febrer: VAGA GENERAL D’ESTUDIANTS i
realització de manifestacions d’estudiants, pares,
mares i professors a la vesprada, que proposarem
als sindicats de professors i a la principal organització de pares i mares, CEAPA.
• Divendres 8 de Febrer: assemblees de balanç en
els centres d’estudi amb professors, estudiants i pares per a decidir les següents accions.

PLATAFORMA REIVINDICATIVA
• Retirada immediata de la LOMCE. Ni revàlides ni selectivitat,
el fill de l’obrer a la universitat.
• Per un ensenyament secundari, una FP, i una Universitat públiques, dignes i gratuïtes. Contra l’increment de les taxes en
la universitat pública i la imposició de taxes a la FP.
• No a l’obligatorietat de la religió catòlica en l’ensenyament
públic. Prou de privilegis a l’Església Catòlica. No a l’escola
franquista. Ni un euro del pressupost públic al negoci de l’ensenyament privat.
• Per la introducció del sistema d’immersió lingüística de forma progressiva a tot l’ensenyament públic al País Valencià per a fer del
valencià llengua vehicular i garantir així un aprenentatge de qualitat d’almenys els dos idiomes. Per un programa d’inversions per
a oferir cursos gratuïts d’aprenentatge del valencià a joves, immigrants, treballadors... (i dins de la jornada laboral d’aquests).
• Per la llibertat d’expressió de la joventut. El nostre dret a vaga no es toca.
• Les retallades per als banquers. Readmissió immediata dels
més de 50.000 docents acomiadats aquest curs. Reassignació
immediata dels 4.000 milions d’euros que el PP ha retallat a
l’escola pública.
• No a l’atur juvenil. No als contractes precaris i a les pràctiques
en empreses sense remunerar. Per un subsidi d’atur indefinit
per a tots els desocupats fins a trobar un lloc de treball.
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