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Derogació efectiva de la LOMCE, la LEC i el 3+2 ja!

Amb gestos simbòlics no n’hi ha prou

El dimarts 5 d’abril es va votar al Congrés dels Diputats una proposició de llei del PSOE
per paralitzar la LOMCE. Aquest fet es deu, sens dubte, a la lluita i a la mobilització
de centenars de milers d’estudiants, pares i professors contra aquesta reforma franquista i classista. Però hem de ser clars. Tal com el Sindicat d’Estudiants ha denunciat juntament amb Podem, IU-UP, En Marea i altres organitzacions d’esquerra, el que ahir es
va aprovar és NOMÉS UN GEST SIMBÒLIC. Com va senyalar el Ministre d’Educació
del PP, Iñigo Méndez de Vigo, “LA LOMCE SEGUEIX EN MARXA”. L’únic que evitarà
que aquesta llei franquista s’apliqui és la seva COMPLETA DEROGACIÓ. Per això, hi
ha més motius que mai per anar a la vaga i les manifestacions el 13 i 14 d’Abril.
Des del Sindicat d’Estudiants volem denunciar la lamentable actitud de Pedro Sánchez i la direcció del PSOE. Prou de teatre! No es pot defendre l’educació pública i
pactar amb Ciutadans –la nova dreta, el partit de l’IBEX35– Que no diguin que la
LOMCE s’ha paralitzat quan és fals! I per si la situació no fos ja vergonyosa per al PSOE,
a la votació d’ahir, Ciutadans –els seus socis de dretes per a un possible govern– es van
ABSTENIR, posant de manifest clarament que actuaran per a que s’apliqui la LOMCE.
Si el PSOE vol fer alguna cosa per l’educació pública, que deixin de pactar amb Albert
Rivera i els que defensen les retallades, la LOMCE, la LEC i el 3+2, i es posin al costat
dels joves i treballadors defensant les nostres demandes.
Al dia següent d’aquesta votació, els plans d’estudi imposats per la LOMCE es segueixen aplicant en els centres d’estudis, la religió catòlica segueix gaudint de privilegis que aquesta llei franquista els hi va atorgar. Les retallades en educació, la massificació, les taxes desmesurades que hem de pagar per accedir a la universitat, continuen
igual. Com el propi Ministre d’Educació, Iñigo Méndez de Vigo, explicava ahir als mitjans de comunicació: l’aplicació de la LOMCE segueix endavant incloent la revàlida
franquista de 2º de batxillerat per al pròxim curs amb la que pretenen impedir a milers de joves cursar estudis universitaris.
Per a derogar la LOMCE, la LEC i el 3+2 i revertir els atacs
només hi ha un camí: la mobilització i la lluita. Per això els
pròxims 13 i 14 d’Abril els estudiants tornarem a buidar les
aules i omplir els carrers.

Avui més que mai: tothom a la vaga el 13 i 14 d’Abril!

La LOMCE segueix en marxa!

No ens enganyen!
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1.- Que no hi ha govern? Fals !! Sí que n’hi ha, és del PP i planeja una nova retallada de 23.000 milions d’euros!
Mentre ens diuen que no hi ha govern, el Partit Popular ja ha plantejat una retallada comparable a la que el 2012 va provocar desenes de milers d’acomiadaments a l’educació pública, el tancament d’ambulatoris i d’instituts i col·legis públics... Ja sabem d’on retallaran, d’on
ho fan sempre: de l’educació i la sanitat públiques i de tota la resta de serveis socials. No ho
podem permetre!
2.- A Catalunya hi ha un Govern de Convergència que segueix aplicant el programa de la dreta: retallades, privatitzacions i privilegis per a la concertada. Derogació
immediata de la LEC, antecessora de la LOMCE !!
La nova Consellera d’Educació Meritxell Ruíz va ser la responsable de la salvatge retallada en les beques de menjador sota el Govern d’Artur Mas, i la mà dreta de l’anterior Consellera Irene Rigau, responsable d’atacar sense treva l’ensenyament públic. Se segueixen garantint els privilegis de l’escola concertada, havent votat Junts pel Sí al costat del PP a favor de
mantenir els concerts de les escoles que segreguen per sexe. No ens enganyen, és el mateix Govern d’Artur Mas però amb altres cares !!
3.- El ministre d’Educació prepara la revàlida franquista de 2n de Batxillerat per
al proper curs. Si amb la lluita vam aconseguir endarrerir-la, amb la lluita aconseguirem eliminar-la!
El ministre d’Educació en funcions ha anunciat que el curs que ve hi haurà revàlida a 2n de
Batxillerat. Estan dissenyant amb la col·laboració dels rectors la revàlida franquista que deixarà
sense títol de batxillerat i sense accés a la universitat a milers i milers d’estudiants de famílies
humils. No podem permetre que ens imposin la mesura més perniciosa de tota la LOMCE.
4.- Deu Universitats aplicaran el 3 + 2 el setembre si no ho impedim amb la mobilització. Tres són públiques, i les tres a Catalunya !!
Una altra de les mesures que el PP va aprovar, recolzada per Convergència, per expulsar
els fills dels treballadors de l’educació superior va ser el 3 + 2, que suposa l’augment del cost
d’un títol universitari a 20.000 euros o més. Si no lluitem ara, centenars de milers de joves
veuran vetat el seu accés a la Universitat per l’únic delicte de no tenir diners. Que el nou Parlament prohibeixi ja als Rectors de Convergència que comencin a aplicar el 3 + 2 a les universitats públiques catalanes !!
5.- Pedro Sánchez i Albert Rivera no ens enganyen: paralitzar no és derogar! Derogació de la LOMCE i el 3 + 2 ja!
L’única forma de paralitzar la LOMCE és la seva derogació total. Pedro Sánchez intenta fernos creure que amb gestos simbòlics sobre la paralització de la LOMCE n’hi ha prou. Però
aquests gestos no tenen cap conseqüència pràctica. La LOMCE es continua aplicant mentre ells
pacten amb Ciutadans -la nova dreta- acceptant en els fets la política de les retallades. Fins i
tot han signat que el batxillerat i la FP no siguin gratuïts. Acompanyats de Ciutadans és impossible defensar l’educació pública!

Cinc raons de pes per a anar a la vaga el 13 i el 14 d’abril!

