D

es del Sindicat d’Estudiants entenem que avui més que
mai és necessari tornar a aixecar la bandera de la Marea Groga i sortir als carrers en defensa de l’educació
pública, del dret a l’estudi pels fills dels treballadors i d’un futur digne per a la joventut.

tant de CiU com del PP. Hem donat un cop enorme al ministre Wert i als seus aliats, la credibilitat dels quals està per terra,
i hem despullat les seves mal anomenades “reformes”, en realitat un intent descarat de destruir el nostre dret a una educació pública de qualitat, gratuïta, laica i democràtica.

L’any passat vam dur a terme una intensa lluita contra les
polítiques del PP i també de CiU. Les mobilitzacions massives
van ser un rotund NO contra la LOMCE i les seves revàlides
franquistes, però també contra la LEC; contra la pujada de taxes i la reducció de beques; contra la falta de places i la degradació de la FP, i contra l’acomiadament de milers de professors
i les retallades a l’ensenyament públic, vinguin d’on vinguin,

El PP i CiU continuen la seva ofensiva
contra l’educació pública...
Però les agressions del Partit Popular a l’educació pública han
continuat. Des de que ha començat l’any hem assistit a una retallada del 40% de les ajudes per a llibres de text, mentre que
el ministre garantitza un multimilionari negoci a les grans edi-

torials després d’anunciar el canvi dels llibres de 180 assignatures per al curs que ve. D’on sortiran els diners? De les butxaques de les nostres famílies, en un moment en el qual som
durament colpejats per la crisi. El ministre Wert també ha retallat 16 milions d’euros de les beques Erasmus, al mateix
temps que són ja milers d’estudiants els que denuncien no haver rebut l’import de les beques concedides, arribant fins i tot
en molts casos a la denegació d’aquestes beques, tot i complir
tots els requisits exigits.
Per si no tinguessin suficient, el ministre Wert ja ha anunciat una reforma universitària i un estatut docent que es traduiran en augmentar els obstacles acadèmics i econòmics per
tal d’impedir als fills dels treballadors accedir als estudis superiors i, per descomptat, més acomiadaments dels nostres professors.
En la mateixa línia, CiU continua amb la seva política de
retallades, oposant-se de paraula a la Llei Wert, amb la qual
coincideix plenament, fent oposició només en el que es refereix a la qüestió lingüística; quelcom completament demagògic, ja que la defensa de l’ensenyament i ús del català va lligada a la defensa de la qualitat de l’educació pública, amb recursos i inversió suficient. El govern d’Artur Mas, en canvi, és
el govern de les retallades, havent robat prop de 1.000 milions d’euros a l’educació pública. Un altre exemple és el Decret de Plantilles, que pretenen aprovar ara, i que deixa en
mans dels directors dels centres la contractació de part del
professorat tal i com planteja la LOMCE a la qual CiU diu
oposar-se.

El 26 i 27 de Març vaga general estudiantil!
Sí es pot!
Davant d’aquesta gran ofensiva de la dreta, que pretén acabar no només amb l’educació pública sinó també amb tots els
nostres drets i conquestes socials, és necessari tornar als carrers
amb més força que mai. Per aquests motius, el Sindicat d’Estudiants convoca i crida a tota la joventut a participar activament en les marxes per la dignitat que culminaran a Madrid
el proper 22 de març per tal de fer visible, junt amb centenars
de col·lectius socials, junt amb els treballadors, els aturats, els
pensionistes, l’exigència de que la crisi la paguin els banquers,
els grans capitalistes, els especuladors i corruptes, i no la població innocent.
Tal i com han demostrat els escombriaires a Madrid, els
veïns de Gamonal o la Marea Blanca de Madrid, a través de
la lluita, contundent i massiva, el crit de “Sí es pot!” És molt
més que una consigna: és una realitat palpable. Aquesta és la
idea que des del SE hem defensat de forma incansable en els
carrers durant tot aquest temps i és el camí que, en la nostra
opinió, ha de seguir la Marea Groga.
Des del Sindicat d’Estudiants hem impulsat la unitat entre
pares i mares, professors i estudiants per tal de fer front a

aquests atacs. La Marea Groga ha conquerit el suport i la simpatia de la major part de la societat i ha demostrat que comptem amb força de sobres per aturar els peus al PP i a CiU, a
les seves retallades i atacs, començant per tombar al ministre
d’Educació més lamentable i impresentable de la història. No
podem acceptar la imposició de les revàlides franquistes i de
la religió en els instituts! Ni que s’ataqui al català, a l’euskera
i al gallec! No podem acceptar el robatori de les nostres beques, ni el ‘cop de taxa’ universitari, ni els seus plans d’elititzar l’ensenyament i convertir-lo en un privilegi a l’abast només dels rics!
Per tot això des del Sindicat d’Estudiants convoquem a la
vaga general estudiantil de 48 hores per als propers 26 i 27
de Març. Fem una crida a tots els estudiants de secundària i
universitat a sortir de nou a la lluita massiva, a la vaga més
contundent., a omplir els carrers contra els que ens volen negar el dret a l’estudi. Fem una crida a totes les organitzacions
i col·lectius juvenils de l’esquerra a la unitat d’acció, a anar
tots junts contra el PP i el seu ministre, contra CiU i les seves
retallades.
També fem una crida a tots els pares i mares i professors,
que ens han donat suport i alè durant tots aquests mesos, a
totes les Assemblees de la Marea Groga que s’han constituït en
centenars de ciutats i pobles, a participar activament en aquesta convocatòria, ajudant-nos a organitzar milers d’assemblees
en els centres d’estudi i a participar en les manifestacions que
el dia 27 de Març recorreran els carrers de tot l’Estat.
Hem de dir que l’enorme suport que hem rebut per part
dels nostres pares i mares i professors no es correspon amb
l’actitud dels dirigents de les seves organitzacions (USTECSTEs, CCOO, UGT, CGT, FAPAES i FAPAC). Des de la vaga general educativa del 24 d’Octubre —una mobilització històrica— han passat quatre mesos i, tot i les reiterades crides que
els hem realitzat des del Sindicat d’Estudiants per tal de convocar de nou a la lluita, tot i les múltiples reunions que hem
tingut, la seva resposta ha sigut sempre la més contundent negativa a la mobilització i a la vaga. Aquest actitud és un greu
error, i no representa el sentiment majoritari dels professors i
pares i mares, ni de les assemblees de la Marea Groga! Demanem a aquests dirigents que abandonin la seva oposició a donar continuïtat a la batalla contra el ministre Wert i responguin a l’autèntic sentiment de pares i mares, professors i estudiants, que segueixen, com des del primer moment, en peu de
guerra contra la destrucció de l’educació pública. Els demanem doncs que no busquin excuses fictícies i s’uneixin als estudiants en la lluita del 26 i 27 de Març.

Dimecres 26 de Març: Organització de piquets informatius en mercats, centres de salut, places, transports... Actes conjunts informatius amb els nostres professors i pares i mares. Elaboració de pancartes i cartells per a decorar instituts i facultats.

Per una educació pública
i de qualitat per als fills
dels treballadors!
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