En defensa de l’ensenyament públic!
Ni retallades, ni acomiadaments de milers de professors!
Els diners que es regala als banquers per als nostres instituts!

Sindicat d’Estudiants

A

bans de l’estiu, el govern de CiU, amb el
suport del PP i de Laporta, ha imposat una
retallada salvatge i històrica als serveis socials de Catalunya. A sanitat s’han eliminat urgències, llits d’hospital, ambulàncies, CAPs... A educació s’ha retallat prop del 8% del pressupost, el
que representarà fins a un 20% de les despeses
corrents a les escoles i instituts. A més a més, s’elimina a la majoria de centres públics la sisena hora (que sí es mantindrà a la privada-concertada).
Aquest curs, 20.000 companys continuaran estudiant a barracots i la massificació es dispararà
perquè hi haurà 21.000 estudiants nous amb una
plantilla de professors més reduïda i sotmesa a
més temporalitat i més càrrega de treball. A la
universitat la retallada arriba al 22% del pressupost a algunes facultats i les taxes han pujat un
7,6% i a la FP segueix faltant places públiques i
cada cop està més al servei dels empresaris.
I mentre CiU destrossa l’ensenyament públic,
el TSJC, esperonat pel PP, exigeix que en dos mesos el castellà esdevingui llengua vehicular del sistema educatiu català. Aquesta mesura el que realment comportaria és la segregació dels estudiants en línies lingüístiques. Aquest és un atac
molt greu, perquè aleshores sí es crearien les bases objectives per a un enfrontament entre castellanoparlants i catalanoparlants, que ara no existeix. En aquest tema, CiU actua amb demagògia:
si realment volguessin protegir el català no retallarien l’ensenyament públic.
Però els atacs contra l’educació pública no es limiten a Catalunya. A Madrid, fa una setmanes, Esperanza Aguirre anunciava l’acomiadament de
3.200 professors interins, i a d’altres Comunitats
també han aprovat l’acomiadament de milers de
professors. De dur-se a terme aquestes mesures,
representaran que l’escola pública perdi en aquest
curs fins a 15.000 professors, a més d’una reducció molt important dels pressupostos. Una agressió que no fan més que aprofundir les lleis adoptades tant pel govern central com per les Comunitats en aquests darrers anys, i que han perjudicat

greument el nostre dret a rebre un ensenyament
públic de qualitat i que, alhora, afavoreixen el negoci de l’ensenyament privat.
L’objectiu fonamental d’aquests atacs també és
molt clar: dedicar els diners públics al pagament
d’interessos multimilionaris pel deute a la gran
banca, tal com han aprovat al Congrés PP i PSOE
amb la reforma constitucional.
L’ensenyament públic està patint l’ofensiva més
brutal des de la caiguda de la dictadura franquista. I com l’experiència ha demostrat, l’única manera d’aturar-la és amb una contestació social
massiva, ben organitzada i en ascens: amb la lluita unificada de desenes de milers d’estudiants i
professors, i conquerint el suport del conjunt dels
treballadors a la nostra causa.
Tenim força per aturar els atacs!
Les retallades contra l’ensenyament públic no es
poden separar de les altres mesures que s’estan
prenent per part dels diferents governs a escala internacional, siguin de dretes o socialdemòcrates:
lleis, decrets i contrareformes en benefici exclusiu
dels grans banquers i empresaris, que segueixen
fent créixer les seves fortunes i enriquint-se a costa dels diners públics que els arriba a cabals.
L’estiu ha estat el moment escollit perquè el
govern del PSOE, fent oïdes sordes a la majoria de
la societat, aprovés reformes que empitjoren encara més les condicions de vida i de treball de centenars de milers de joves, com l’encadenament indefinit dels contractes temporals o el contracte
d’aprenentatge fins als 30 anys, amb salaris de
misèria i condicions laborals pèssimes. Malgrat
que el govern mira d’aparentar que les retallades
a ensenyament són cosa exclusiva de CiU i el PP,
ells han preparat el camí amb els seus plans d’ajust, reformes laborals i retallades de la despesa
social. L’exemple més clar és que Elena Salgado,
Ministra d’Economia del govern PSOE, ha aplaudit
públicament la retallada del 20% dels pressupos-

tos imposada pel PP a Castella-La Manxa, assenyalant
que aquest era el camí correcte. El desmantellament de
l’ensenyament públic que pretenen dur a terme els governs del PP a moltes comunitats autònomes, anticipa
les seves autèntiques intencions quan arribin al govern
central, ja sigui amb majoria absoluta o de la mà de CiU.

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 pas en aquesta direcció, el Sindicat d’Estudiants convoca a la Vaga General als estudiants d’Ensenyament Secundari a
tot l’Estat el proper 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 i, especialment, al
moviment del 15-M i a tots els que hem participat
a les manifestacions durant els darrers mesos per
confluir en aquest dia en una gran mobilització en
defensa de l’ensenyament públic a totes les ciutats. Hem d’unir i no separar!

Vaga General d’estudiants el 6 d’octubre
Un pas endavant per unificar la lluita
i confluir en una Vaga General
de tota la comunitat educativa
Els joves estudiants hem après molt dels esdeveniments.
Amb la irrupció del moviment 15-M i les manifestacions
massives que hem protagonitzat des del mes de maig, la
idea que la unió fa la força i que la mobilització és l’única alternativa útil en contra dels atacs, ha estat confirmada de manera brillant per la via dels fets. Si hem pogut prendre el carrer, conquerir les places, hem desafiat
al govern en plena jornada de reflexió electoral, hem enfrontat a la repressió, què no podríem fer organitzantnos a cada institut o a cada empresa, amb mètodes democràtics, basats en les assemblees, la participació directa, l’extensió i la unificació de la lluita. Des del Sindicat d’Estudiants pensem que aquest és el camí a seguir.

Preparar l’èxit de la Vaga del 6 d’octubre
als instituts
Per preparar l’èxit de la vaga i les manifestacions del 6
d’octubre és fonamental l’organització d’assemblees democràtiques a tots els centres d’estudi amb l’objectiu de
debatre aquesta agressió contra l’ensenyament públic i
les reivindicacions que defensarem, tant les que proposa
el SE com les que pugui plantejar qualsevol company.
Totes les propostes són importants i necessàries! Alhora,
hem d’organitzar comitès de lluita formats per tants estudiants com sigui possible, fer propaganda als centres,
assemblees per classes, enganxades de cartells, pancartes, aconseguir el suport dels professors i de l’AMPA, i
sortir al carrer, als nostres barris i localitats, per informar
als treballadors i veïns de la nostra mobilització. Hem
d’aconseguir una assistència massiva a les manifestacions per demostrar el nostre rebuig més contundent al
carrer i continuar la mobilització amb noves jornades de
vaga fins aconseguir derrotar aquests plans i garantir el
nostre dret a un ensenyament públic de qualitat.

En aquest context, per defensar l’ensenyament públic,
és imprescindible avançar en la mobilització. Els principals sindicats docents han convocat vagues i mobilitzacions a Madrid, Galícia, Navarra i altres comunitats autònomes, que el Sindicat d’Estudiants recolza plenament. Fem 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 en el conjunt
de l’Estat i, per tant, hem d’unir les nostres forces per a
lluitar tots junts al mateix temps. Res justifica que això
no sigui possible. Per això des del Sindicat d’Estudiants
• No a les retallades del pressupost. Augment
dràstic dels recursos materials i humans per als
centres d’estudi públics.
• Ni un sol professor acomiadat. Convocatòria de
places suficients per garantir una ràtio reduïda
d’estudiants per aula i assegurar la qualitat de
l’ensenyament públic. Cap retallada en les condicions laborals del professorat i del personal
laboral.
• En defensa de l’ensenyament públic, prou de
subvencions públiques a l’ensenyament privat.
• Dignificació de la FP.
• No a la selectivitat econòmica i acadèmica per
a l’accés a la universitat. Prou d’incrementar
les taxes acadèmiques i d’endurir les normes
de permanència i d’accés a la universitat pública. No volem que hi hagi milers de no admesos
com passat tots els anys.

• No a la segregació de l’ensenyament públic en
línies lingüístiques. La sentència del TSJC és reaccionària i antidemocràtica. Defensem els nostres drets democràtics, ja n’hi ha prou de repressió!
• Per un lloc de treball digne en acabar els estudis. No als contractes escombraria i als salaris
de misèria. Un lloc de treball digne i ben pagat.
Prou de precarització de l’ocupació!
• Contra l’atur juvenil. Subsidi indefinit de 1.100
euros al mes per a tots els aturats fins a trobar
una feina.
• Prou de regalar diners públics als banquers,
empresaris i especuladors. Que es nacionalitzi
la banca per fer servir els recursos que generen
els treballadors en obres públiques, sanitat i
ensenyament, donant ocupació a milions d’aturats!!

TOTS A LES MANIFESTACIONS
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