MANIFEST DE SOLIDARITAT

No a la criminalització del
moviment estudiantil!
No als atacs de la dreta
i els seus mitjans de comunicació
contra el Sindicat d’Estudiants!
En defensa d’un ensenyament públic
digne i de qualitat!

L

’arribada del Partit Popular al Govern central ha representat una recrudescència dels
atacs a l’ensenyament públic. L’acomiadament de milers de professors i la reducció dels
pressupostos per a les despeses corrents dels centres ha sigut la norma en les comunitats governades pel PP i en altres on governa la dreta nacionalista, com és el cas de Catalunya. Tots aquests
atacs formen part d’una estratègia global de
retallades salvatges de la despesa social i dels
drets laborals dels treballadors, l’últim exponent
dels quals és la reforma laboral.

deterioració deplorable dels seus centres d’estudi ha sigut contestada des de la Generalitat
Valenciana amb la repressió policial més brutal.
Les escenes dels estudiants de l’IES Lluís Vives colpejats, vexats i maltractats han commocionat a
una majoria social que recordava amb aquestes
imatges l’actuació de la policia en els anys finals
de la dictadura franquista. El Sindicat d’Estudiants es va posicionar des del primer moment al
costat dels joves estudiants de València i va organitzar una gran jornada de protesta en tot l’Estat
el passat 29 de febrer.

Desenes de milers de professors, pares, mares,
i estudiantes, han protagonitzat massives mobilitzacions que s’han estès per tota la geografia de
l’Estat. En la Comunitat de Madrid, l’onada de
vagues i manifestacions contra els acomiadaments de milers de docents, promoguda des del
govern d’Esperanza Aguirre, ha tingut el suport
majoritari de la comunitat educativa. El mateix
ha succeït a Castella-La Manxa, Navarra, Catalunya i, especialment, el País Valencià.

Enfront de la mobilització pacífica de la
comunitat educativa i la joventut, la dreta en el
govern i els seus mitjans de comunicació han deslligat una virulenta campanya de criminalització
contra el moviment estudiantil. Des de fa mesos,
mitjans escrits i televisions afins al PP (Intereconomía, Libertad Digital, Telemadrid, ABC, La
Razón…) han publicat nombrosos articles i emès
programes on s’aboquen tot tipus de calúmnies i
difamacions contra els estudiants que defensen
l’ensenyament públic, pretenent presentar-los
com a violents avalotadors amb connexions amb
“el terrorisme”. Aquesta campanya, que també
s’estén als sindicats de treballadors i a les associacions de pares i mares d’alumnes, intenta acoquinar a tots aquells que exercim el nostre lliure
dret a la manifestació i a la vaga, alhora que
oculta la política regressiva i reaccionària del
govern de la dreta. En el cas del Sindicat d’Estudiants i d’altres col·lectius estudiantils d’esquerra,
aquesta campanya s’ha recruat a partir de la jornada de lluita estudiantil del passat 29 de febrer,

El Sindicat d’Estudiants ha participat activament en totes elles, col·locant-se en la primera
línia de la defensa de l’ensenyament públic, de
qualitat, democràtic i laic. En el cas del País
Valencià s’han succeït nombroses mobilitzacions
des que es va iniciar el curs acadèmic: centenars
de milers de persones han eixit als carrers d’Alacant, Castelló i València contra la política d’assetjament i enderrocament de l’ensenyament públic
per part del govern del PP. En aquest context, la
lluita dels estudiants valencians per a frenar la

i ha tingut com a conseqüència l’enviament de
nombroses amenaces per part d’elements ultradretistes als correus de la nostra organització i
agressions físiques a estudiantes d’esquerres per
part d’aquests mateixos elements a la Universidad Complutense de Madrid.
Els sotasignats volem fer públic el nostre
rotund rebuig i condemna a aquesta estratègia
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de criminalització contra el moviment estudiantil i a les calúmnies i difamacions abocats des dels
mitjans de comunicació de la dreta contra el Sindicat d’Estudiants i altres col·lectius estudiantils
d’esquerra, que creen l’atmosfera propícia per a
les agressions i amenaces que s’han produït. Així
mateix, manifestem tot el nostre suport i solidaritat a les lluites dels estudiants en defensa de
l’ensenyament públic.

LOCALITAT

SIGNATURA

