Carta oberta a la comunitat educativa
Cal que la Plataforma per l’Ensenyament Públic pose ja data a

Una vaga general de tota la comunitat educativa
Professors, estudiants, mares i pares, estem patint, al País Valencià i a tot l'Estat, un atac brutal contra l'ensenyament públic. Està en perill una de les conquestes socials més importants arrancades en la lluita durant el franquisme i la
transició: un sistema educatiu públic per a tots els joves, independentment del seu origen social. La LOMCE o llei Wert
significa un torpede en profunditat contra ell.
La LOMCE implica greus atacs. La creació d'itineraris que obligaran als estudiants, molt prompte, a triar (o cap a la Universitat
o la FP Superior, si tens mitjans econòmics per a això; o cap a una formació mínima, suficient per a ser carn de canó de
l'explotació empresarial). El menyspreu de les llengües minoritàries, dificultant l'aprenentatge del valencià. La prohibició del
dret de vaga estudiantil, per a formar així en l'obediència cega i acabar amb les protestes. La substitució de les beques per
beques-hipoteques, que són realment crèdits a retornar. La pressió per a l'elecció de la matèria de Religió, creant una alternativa més difícil per a fer-la més atractiva. I l'augment dels concerts educatius, finançant fins i tot a aquells centres religiosos que segreguen per sexe.
Com aturar aquest atac tan greu? Només amb un pla seriós, continuat, contundent i massiu de mobilitzacions. El
Sindicat d’Estudiants ha convocat dues setmanes de lluita (a octubre, i aquesta setmana) que ha reflectit l'actitud de mobilització d'un sector molt important de la joventut, i que ha tingut el suport de la CEAPA (va convocar un dia de vaga de pares
a l'octubre) i dels sindicats educatius i altres col·lectius que componen les plataformes per l'educació pública. Aquestes mobilitzacions han sigut un enorme pas endavant, però cal continuar-les. Només si demostrem determinació el Govern pot parar
aquesta nefasta llei. De moment s'han vist obligats a retardar la seua aprovació (primer de novembre a març, i ara a octubre), el que és un símptoma clar de debilitat.
L'ambient social és d'indignació amb un Govern central i un Govern autonòmic que, mentre retallen drets fins a l'extrem, financen als causants de la crisi i es financen a si mateixos de forma corrupta. Aquest ambient social és un avantatge. Només
si el Govern veu que la nostra lluita pot ser l'espoleta per a una rebel·lió social cedirà.
En concret, considerem que després d'aquesta setmana de lluita, i després de les massives manifestacions d'estudiantes,
pares i professors del dijous, és el moment de posar data, i començar a organitzar, una VAGA GENERAL DE TOTA LA
COMUNITAT EDUCATIVA, A TOT L'ESTAT. Una vaga bé preparada, amb formació de comitès de vaga dels tres sectors
educatius, oberts a tots, en cada centre; amb assemblees regulars en cada centre i a nivell de cada localitat, també dels
tres sectors; i en definitiva amb una coordinació total de professors, estudiants i mares i pares. Si no aturem aquesta greu
agressió, després la lluita serà més difícil.
Considerem que les plataformes per l'ensenyament públic, i els dirigents de les organitzacions tradicionals del professorat
(STEPV, CCOO i UGT), així com de la FAPA-València i la resta de federacions d’AMPAs, han de posar totes les seues forces al servei d'aquesta lluita, sense més dilació. D'igual forma que han fet el Sindicat d'Estudiants, i nombroses AMPAS, i
multitud de docents, que han destacat en la primera línia de la mobilització. No hi ha temps que perdre. Cridem a la Plataforma per l’Ensenyament Públic del País Valencià, i a les quals existeixen a nivell provincial, comarcal i local, a
debatre i aprovar resolucions perquè es concrete ja la vaga general, i perquè en el cas de la del País Valencià es
pose ja data a una vaga general ací, cridant a les de la resta de l'Estat a estendre-la.
Hui marxem dos dies després dels nostres companys, estudiants, professors i pares, d'Alacant, de Castelló, i de la majoria
de les ciutats de la resta de l'Estat. No entenem quina raó de pes hi ha hagut per a no convocar el mateix dia 7. Animem als
companys dirigents de les nostres organitzacions a estar a l'altura de les circumstàncies. Necessitem el màxim de confluència en la lluita, de coordinació.
Finalment, considerem que aquesta lluita és part d'una lluita més àmplia. Una lluita internacional per superar un sistema que
només ens pot oferir més explotació de classe, més sofriment: el sistema capitalista.

Si estàs d’acord amb aquesta carta oberta, presenta-la a la teua AMPA, Plataforma, sindicat,
col·lectiu, etc., i envia un correu adherint-te o adherint-vos a les seguints adreces: valencia@sindicatodeestudiantes.net i fapahortasud@hotmail.com. O truca al 96-133 91 20.
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