COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN SUPORT A LA VAGA EDUCATIVA
CONVOCADA EL 9 DE MARÇ

Joves d’Esquerra Verda dóna suport a la vaga convocada per aquest dijous 9 de març en la que
es demana derogar la LOMCE i acabar amb les retallades i l’infrafinançament de l’escola
pública a Catalunya i a la resta de l’estat.
La crisi econòmica ha servit d’excusa per a que els governs de dretes, tant de CiU o JxSí a
Catalunya, com del PP a Espanya, aprofitessin per beneficiar un model educatiu basat en el
rendiment econòmic. L’educació, a diferència del que ens han volgut vendre, és un dret i una
inversió clau per al país, per això és important garantir la qualitat i l’accés universal de la
mateixa.
La manca de professorat, la saturació de les aules, tant a primària com a secundària, així com
l’augment de les taxes a la Universitat i la imposició de noves a la Formació Professional, són
algunes de les conseqüències més evidents d’aquestes polítiques retalladores. Si existís un
interès real per part dels governs, seria possible capgirar aquesta situació, però prefereixen
mantenir privilegis com el de subvencionar les escoles d’elit que segreguen per sexe.
En aquest sentit val la pena denunciar la pèrdua de llocs de feina que dotaven a l’educació
d’un nivell qualitatiu clau i essencial, parlem d’àrees dedicades a l’atenció a la diversitat, sense
les quals difícilment es podran assolir la vertadera igualtat d’oportunitats. L’educació és el
motor per assolir la cohesió, però sense una educació que tingui eines per desenvolupar-se,
difícilment es podrà assolir cap objectiu ciutadà.
A tot això cal sumar diversos canvis normatius, com el de la normativa de substitucions, que
l’únic que han fet és agreujar la situació en pro d’una suposada reducció pressupostària a costa
de la nostra educació, ja que s’ha imposat el rendiment econòmic a l’acadèmic. Així, la LOMCE
a Espanya ha estat l’excusa per aquestes polítiques, les quals també han estat aplicades pel
Govern Català, el qual, com dèiem, ha desenvolupat normatives paral·leles a la LEC que han fet
agreujar la situació encara més.
Per tot això des de JEV ens sumem a les mobilitzacions convocades per diversos sindicats i
associacions per aquest dijous 9 de març, perquè sense una educació pública i de qualitat no
tindrem una societat cohesionada i justa.

9 de març del 2017

