“NI TIL NI LOMCE” 24 D’OCTUBRE VAGA GENERAL A
L’ENSENYAMENT

El Govern de l’Estat i els autonòmics, amb l’excusa de la crisi
econòmica, retallen els recursos econòmics i humans del
nostre sistema educatiu, malgrat que aquesta política d’ajustos no
és vàlida per a assolir els objectius d’estalvi que pretén aconseguir,
tal com demostren les dades del dèficit i del deute públic.
Juntament amb les retallades, es duen a terme un seguit de
reformes, com la LOMCE, el Reial Decret de Beques i Ajuts a
l’Estudi, el desmesurat increment del preu de les matrícules
universitàries que, segons el nostre parer, suposen la tornada enrere
a un sistema basat en la selecció de l’alumnat perquè el progrés
en l’estudi estigui condicionat, amb caràcter general, al nivell social i
a les possibilitats econòmiques de les seves famílies, amb l’expulsió
del sistema de tota aquella persona que no encaixa en un perfil
prefixat ideològicament.
A més, els nostres governants actuals s’entesten a ignorar l’opinió
de la ciutadania i aquesta, a la vegada, mostra un rebuig frontal a
aquesta política de retallades i contrareformes com han posat de
manifest els resultats de la “consulta ciutadana per l’educació”, que
es realitza aquests dies. I això és així perquè patim els greus
perjudicis que es produeixen a l’educació pública, que seran molt
pitjors a mig i a llarg termini.
L’STEI, FETE-UGT, FE-CCOO, ANPE, la FAPA, l’Assemblea de Docents i
la Plataforma Crida varen posar en marxa, el passat mes de
setembre, un calendari de mobilitzacions unitari per exigir al
Govern que escolti la comunitat educativa i posi fi a la seva
política d’assetjament i enderroc de l’educació. Ni les retallades, ni les
reformes que s’apliquen resoldran els problemes que tenim.
En el nostre cas, des de l’inici d’aquest curs hem viscut tres
setmanes de vaga indefinida amb un seguiment molt destacat
per part del professorat i amb un suport de la comunitat
educativa de les Illes Balears que ha superat totes les
expectatives. En contra de la imposició del Decret de Tractament
Integrat de Llengües, que anticipa la LOMCE, que menysté les
llengües pròpies diferents del castellà i ataca el model lingüístic del
nostre sistema educatiu; en contra d’unes retallades salvatges que
el Govern de José Ramón Bauzá aplica contra els serveis
públics de la nostra Comunitat, en contra d’un Executiu
autoritari, dèspota i superb que es bóta les sentències dels
tribunals de justícia.

Un Govern miserable i funest que ha dilatat tant com ha pogut el
procés de negociacions amb els comitès de vaga, que ha
jugat a la confusió i a l’immobilisme més absolut, enrocat en
les seves posicions gairebé des del primer minut, que ha ventat en
tot moment el foc de la crispació, la mentida i el descrèdit
dels representants del professorat i de les federacions de
pares i mares. I que ara, en un darrer gest de baixesa moral i de
negació de la més mínima decència institucional, vol dividir els
representants del professorat tot oferint nous escenaris per a la
negociació de les reivindicacions que ens varen dur a la convocatòria
de la vaga indefinida. Però no ho aconseguiran, la comunitat
educativa està més unida que mai, i respondrà amb una sola
veu, ferma en la resistència i en la reivindicació de les seves
demandes.
La societat ha de preservar el seu potencial humà per treballar per a
la millor educació per a totes i tots, amb unes bones expectatives de
futur. Un govern que fa una llei que fa de l’educació una mercaderia,
que aposta per la privatització de tot allò públic, condemna diferents
generacions de ciutadans al fracàs i a conviure sense un present i un
futur dignes.
La LOMCE és un autèntic atac al nostre model social i de
progrés que una societat democràtica no pot consentir sense
renunciar a la seva llibertat i als seus drets. No ens hi podem
resignar. Una educació de qualitat és imprescindible per a la millora
de la societat en què vivim i per contribuir a l’assoliment real i a
l’extensió dels drets fonamentals sobre els quals es basen les
societats democràtiques.
Davant aquesta situació, el sector educatiu seguirà
mobilitzant-se i exigirà als Governs que atenguin les demandes de
la Comunitat Educativa amb l’objectiu de resoldre els problemes que
tenim i engegar les reformes necessàries per a la millora de la
qualitat del nostre sistema educatiu.
Per això, l’STEI, FETE-UGT, FE-CCOO, ANPE, la FAPA, l’Assemblea de
Docents i la Plataforma Crida, la coordinadora de professors
preocupats, els Docents d eMenorca, el sDocents associats de
Formentera... (qui més s’hi pugui afegir) exigim que s’acabin totes
les retallades educatives, de la mateixa manera que exigim el
cessament de la resta de retalls de caire social. També exigim
que s’incrementi el nombre de beques i la seva quantia; que es
recuperin els programes educatius que han demostrat la seva bona
feina al llarg dels darrers anys. En definitiva, que es recuperi el nivell
de la inversió educativa.
Exigim la retirada del Decret de Tractament Integrat de
Llengües, així com també de la LOMCE, perquè és una llei

segregadora, recentralitzadora, elitista, autoritària, que
buida de competències el Consell Escolar com a òrgan màxim de
decisió dels centres, i deixa la selecció de directores i directors
d’una manera majoritària en mans de l’Administració
educativa, i perquè ataca el nostre model lingüístic. També exigim
la retirada dels expedients dels directors de Menorca i de la
Llei de símbols. Així mateix exigim que s’iniciï un procés de diàleg i
de recerca de solucions conjuntes amb les organitzacions
representatives de la Comunitat Educativa que doti d’estabilitat el
sistema, des de l’educació infantil fins a la universitat.

UNA ALTRA EDUCACIÓ ÉS POSSIBLE I NECESSÀRIA
NO A LES RETALLADES, NO AL TIL, NO A LA LOMCE,
NO A LES CONTRAREFORMES

