
D avant la convocatòria de manifesta-
ció del proper dia 12 de novembre a

Madrid contra el Projecte de Llei
Orgànica d'Educació, USTEC·STEs 

Vol denunciar:

1 La utilització sectària de l'educació
que estan fent els partits de la dreta,
especialment el PP, intentant confon-
dre l'opinió pública i estimulant la
confrontació social i territorial.

2 La ingerència de la jerarquia catòlica
en un assumpte d'interès públic, com
és l'educació, per tal de poder conti-
nuar mantenint el poder ideològic
mitjançant la pràctica de l'adoctrina-
ment a l'escola i els beneficis econò-
mics que li suposen les xarxes de
centres religiosos. Volem recordar
que ja al juny es van manifestar en
contra de la Reforma del Codi Civil
que ha permès la igualtat de drets de
tots els ciutadans/es, al marge de la
seva opció sexual.

3 L'intent gens dissimulat, també per
part de la dreta i de l'església, de recu-
perar l'esperit de la LOCE, en contra
de la majoria social i política que la
va rebutjar i en va exigir la derogació,
i convertir l'assignatura de Religió en
una matèria com qualsevol altra, que
compti en les avaluacions i en els
currículums dels alumnes.

Vol manifestar:

1 Que l'educació és un dret universal i
un bé públic al qual tota la ciutada-
nia té dret a accedir i l'administració
té el deure de garantir-ho en condi-
cions de qualitat i d'igualtat.
L'educació, a més de ser una neces-
sitat per al progrés social, és la con-
dició per a fer possible una societat
cohesionada i justa.

2 Que l'educació pública ha de ser
l'eix vertebrador de tot el sistema
educatiu ja que és l'única que pot

garantir l'accés igualitari per a
tothom en les mateixes condicions,
que pot ser compensadora de des-
igualtats, oferir igualtat d'oportuni-
tats i possibilitar relacions interclas-
sistes i interculturals. Tots  elements
bàsics per una convivència i cohe-
sió social.

3 Que l'adoctrinament religiós, del tipus
que sigui, forma part de l'àmbit privat
i que, per tant, no ha de formar part
dels currículums escolars i ha d'estar
al marge dels centres educatius.

4 Que el dret a la lliure elecció de cen-
tre no existeix com a tal. La
Constitució sí que reconeix el dret
dels pares i les mares a triar quin
tipus d'educació volen per als seus
fills però això no implica, necessà-
riament, que hagi de ser subvencio-
nada per part de l'Estat. D'altra
banda, el pretès dret d'elecció mai
pot estar per sobre de la igualtat d'o-
portunitats.

5 Que el control dels processos d'ad-
missió d'alumnes és necessari per tal
d'evitar la formació de guetos a l'es-
cola pública.

6 Que el que cal de veritat és un siste-
ma educatiu de qualitat i just, que
compti amb els recursos econòmics
necessaris, i el reconeixement social
i professional dels docents.

7 Que el Govern no ha de cedir a les
pretensions de l'església perquè té l'o-
bligació de governar per a tots i d'a-
cord amb les decisions dels represen-
tants parlamentaris dels ciutadans/es.

8 Que el Govern espanyol ha de
denunciar el Concordat amb la Santa
Seu que estableix l'obligació als cen-
tres d'oferir religió confessional, per
tal de poder gaudir finalment d'un
sistema educatiu laic que s'adigui
amb la declaració constitucional de
no-confessionalitat.

9 Que el rebuig als motius de la manifes-
tació del 12 de novembre a Madrid no
s'ha d'entendre com un suport a la LOE.

La lluita per l'escola pública, laica i de
qualitat és un deure de tots els ciutadans
i ciutadanes, ja que és un dels pilars
bàsics d'una societat democràtica i lliure:
la llibertat en desigualtat no és res més
que un mite, no pas una realitat.
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