A tots els professors, mares i pares
Davant l'onada d'atacs contra l'ensenyament públic:
L'ÚNIC CAMÍ ÉS LA LLUITA!
6 d'octubre Vaga General d'estudiants de secundària
En defensa de l'ensenyament públic! No a les retallades!
Per un futur digne per a la joventut!
'ensenyament públic està patint una ofensiva sense precedents: a Catalunya, el govern de CiU ha pactat amb el PP una retallada del 7,4% al
pressupost d'educació. Aquesta retallada tindrà nombroses conseqüències: representarà una tisorada de fins a un 20% a la despesa corrent
dels centres (calefacció, material, manteniment); tot i que hi ha 21.000 estudiants més, es paralitza la construcció de noves places; es congela la partida de beques menjador i de transport; i no es contracten prou professors per mantenir les ràtios professor/alumne que garanteixen
un ensenyament de qualitat. A més a més, se suprimeix la sisena hora (que es mantindrà a la privada concertada) i els professors patiran més
temporalitat a la seva feina i s'allarga la seva jornada laboral. A tot això se suma la sentència del TSJC, que pretén dividir i enfrontar a estudiants
catalanoparlants i castellanoparlants, segregant el sistema educatiu en línies lingüístiques.

L

Però no només hi ha atacs a Catalunya. A tot l'Estat hi ha reduccions dràstiques del pressupost a les despeses corrents dels instituts, a les que
se sumen els acomiadaments massius de professors a Navarra, Galícia, Madrid, Castella-La Manxa i Extremadura, que podrien arribar a 15.000.
Sens dubte, els discursos sobre l'"austeritat" i el "control de la despesa pública" es traduiran més d'hora que tard en atacs frontals contra els serveis públics, especialment a la sanitat i l'ensenyament.
En la mesura en que la crisi econòmica es perllonga, tots els governs sense excepció estan duent a terme ajustos en detriment de les condicions
de vida de la majoria de la població, amb l'argument de satisfer les demandes dels mercats, que no són més que els grans banquers i empresaris. Sense anar més lluny, a l'estiu, el govern del PSOE ha aprovat reformes que empitjoren les condicions de treball dels joves, com l'encadenament indefinit dels contractes temporals, o el contracte d'aprenentatge fins als 30 anys, amb salaris i condicions laborals de misèria. O la reforma de la Constitució, acordada juntament amb el PP per assegurar el pagament a la banca d'interessos multimilionaris pel deute públic a costa
de la retallada salvatge de la despesa social.

Tenim força per aturar els atacs!
El 6 d'octubre tots al carrer!
Un pas per unificar la lluita i confluir en una Vaga General de tota la Comunitat Educativa
Els joves estudiants hem après molt en aquests mesos. Amb la irrupció de les manifestacions massives del 15-M, la idea que la unió fa la força i
que la mobilització és el millor camí per defensar els nostres drets i frenar els atacs s'ha confirmat amb claredat. Si hem pogut prendre el carrer,
conquerir les places, fer front a la repressió, què podríem arribar a assolir si ens organitzem a cada institut o a cada empresa, amb mètodes
democràtics, basats en les assemblees i en la participació directa, en l'extensió i la unificació de la lluita.
En aquest context, per defensar l'ensenyament públic és imprescindible avançar en la mobilització. Els principals sindicats docents han convocat
vagues i mobilitzacions de professors a Madrid, Galícia, Navarra i altres comunitats autònomes, i una marxa estatal per al 22 d'octubre, a la que
el Sindicat d'Estudiants dóna suport plenament, fent una crida als estudiants a participar a les manifestacions i a secundar les vagues convocades pel professorat. Però és necessari comprendre que els atacs són els mateixos al conjunt de l'Estat i que, per això, necessitem unir les nostres
forces per lluitar tots junts alhora. Estem convençuts que una mobilització estatal de tota la comunitat educativa en defensa de l'ensenyament
públic tindria el suport entusiasta de la gran majoria del professorat, dels estudiants i les mares i pares d'alumnes, fent visible la força enorme
que tenim. Res justifica que això no sigui possible. Per això des del Sindicat d'Estudiants defensem la necessitat d'unificar les mobilitzacions de
professors, estudiants i mares i pares d'alumnes a través d'una Vaga General de tota la comunitat educativa.
Amb aquest objectiu i com un primer pas en aquesta direcció, el Sindicat d'Estudiants convoca a la Vaga General als estudiants de secundària de
tot l'Estat per al proper dia 6 d'octubre, i fem una crida pública als sindicats de classe del professorat, a les Associacions de Mares i Pares, a totes
les organitzacions juvenils i d'esquerres, especialment al moviment del 15-M, i a tots els que hem participat a les manifestacions durant els últims
mesos, a confluir aquest dia en una gran mobilització en defensa de l'ensenyament públic a totes les ciutats. Hem d'unir i no separar!

Organitzar la lluita als instituts
Hem d'organitzar assemblees democràtiques a cada institut, a les que tots puguem opinar lliurement i a les que impulsem comitès de lluita per
posar en pràctica totes les propostes que serveixin per enfortir la mobilització. Pensem que és fonamental que en aquestes assemblees participin conjuntament pares i mares i el professorat juntament amb els estudiants, per a la qual cosa és molt important fer-les en horari lectiu, de
manera que es pugui debatre amb temps. És per això que des del Sindicat d'Estudiants ens posem a la vostra disposició per organitzar totes
aquestes activitats i també us demanem suport per a preparar, a cada institut, la mobilització en les millors condicions.

Tots junts, professors, mares i pares, estudiants, en defensa de l'ensenyament públic!
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