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EL 21 DE MARÇ TORNEM A MADRID
AMB LA MARXA DE LA DIGNITAT
Fa un any, el 22 de març de 2014 van confluir a
Madrid més d'un milió i mig de persones arribades
en columnes des dels diferents territoris de l'Estat
espanyol. Aquesta mobilització responia a l'empenta de diferents sindicats alternatius i assemblees de
base (persones aturades, pensionistes, afectats per
les retallades..) contra les polítiques d'austeritat
aplicades pel govern central i el pagament d'un deute “il·legítim” a costa del patiment i la pèrdua de
drets de la majoria.
El desmantellament dels serveis públics, el rescat
dels bancs, la destrucció de llocs de treball, la reforma laboral i les propostes legislatives anunciades o
aprovades pel Partit Popular (LOMCE, pensions,
avortament...), al costat del cada cop més escandalós nombre de casos destapats de corrupció institucional, bancària i empresarial, van fer esclatar el
descontentament social i tots aquests sectors afectats es van organitzar en un moviment independent,
no lligat a cap estructura política i, per tant, desvinculat dels processos electoralistes.
Aquest any, un altre cop i des de tots els punts de
l’Estat espanyol, es mobilitzaran les columnes de la
dignitat per defensar el programa del moviment
22M com a pas previ a la convocatòria de la mobilització general d’octubre, que culminarà en una
Vaga General laboral, de consum i social.

USTEC-STEs, com a sindicat que forma part de la
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), ha
participat activament en l'organització de la Marxa
de la Dignitat a Catalunya. És una aposta decidida
per un moviment social que engloba les lluites dels
diferents sectors afectats per la “crisi-estafa” dels
darrers anys i, en aquest 2015, un dels espais més
amplis de mobilització ciutadana autoorganitzada.

PERQUÈ ÉS TANT IMPORTANT LA
PARTICIPACIÓ DEL SECTOR
EDUCATIU
El sector educatiu ha estat un dels àmbits més afectats per les retallades. Les conseqüències de la reducció pressupostària han estat nombroses i han
afectat significativament una xarxa pública que és
de molta qualitat i que ha costat molt esforç, molts
anys i moltes lluites de construir.
El nostre sindicat ha denunciat des del primer moment els efectes d'aquestes retallades: disminució de
plantilles, precarietat laboral, reducció de prestacions i de pressupostos per als centres, i disminució
d'especialistes i treballadores laborals.

Totes aquestes retallades són fruit d'una línia d'acció
política neoliberal, fixada pels dictats de la Troika i
d'alguns països de la Unió Europea, capitanejats pel
Banc Central Europeu, que, des d'un bon principi,
han aplicat mesures d'austeritat i rescats bancaris en
una combinació perversa. Els diners usats per
“rescatar” aquests bancs, a un interès molt elevat,
han suposat l'endeutament de l'Estat espanyol per
molts anys i, en conseqüència, han provocat
l’escanyament de les polítiques socials i de les prestacions per a la població, entre les quals destaquen
educació i sanitat.

TOTES I TOTS A MADRID

També ha estat fruit d'aquesta decisió política la manera com s'han distribuït els pressupostos; per exemple, a Catalunya, el govern de CiU durant els darrers
anys ha reduït les partides destinades a beques menjador, escoles bressol i universitats públiques, alhora
que ha augmentat un 17% els diners per a les escoles
concertades i les universitats privades en els pressupostos acabats d’aprovar.

Els atacs que estem rebent les classes treballadores i
el patiment quotidià que això representa només es
podran combatre des d'un moviment social ampli i
que lluiti des del carrer, tot defensant units i unides
els nostres drets.

El nostre sistema educatiu públic tal com el coneixem fins ara s'està posant en perill. Les polítiques
educatives que tenim, tant amb la LEC com amb la
LOMCE, suposen un pas endavant en aquesta línia
neoliberal que permet la privatització del sector i que
aposta per finançar la xarxa privada-concertada i per
una organització dels centres cada cop més piramidal
i jeràrquica.
Per això des d’USTEC-STEs hem participat activament en la Iniciativa Legislativa Popular per un nou
sistema educatiu de Catalunya, que vol dur al Parlament una llei de bases on es blindi la gratuïtat de l'educació des de l'escola bressol fins a la universitat.
D'aquesta manera deixem clar que volem una única
xarxa de centres públics d'altíssima qualitat, que no
segregui ni discrimini, i que els diners de la ciutadania es destinin a les seves escoles i instituts.
La Marxa de la Dignitat és una de les 140 entitats
adherides a la ILP, ja que en el seu manifest un dels
punts de reivindicació és la universalitat dels serveis
públics i la gratuïtat de l'educació.

Davant d'aquesta situació generalitzada de privatització de l'educació, la sanitat i els diferents serveis públics, amb un índex d'atur i de pobresa altíssims i
amb situacions de precarietat i misèria cada cop més
generalitzades, ens veiem en l'obligació, com a sindicat implicat en la millora social i combatiu contra la
injustícia, de cridar a tots i totes els docents i les docents i a la resta dels treballadors i treballadores de
l'educació a participar en aquesta mobilització de la
Marxa de la Dignitat del 21 de març a Madrid.

NO PAGAREM EL SEU
DEUTE AMB LA NOSTRA
EDUCACIÓ
PER UN SISTEMA EDUCATIU
100% PÚBLIC I GRATUÏT, VINE
A MADRID EL 21 DE MARÇ!
Si vols reservar plaça als autobusos de la
Marxa de la Dignitat, envia un correu a
marxadeladignitat.autobus@gmail.com o
truca de dilluns a divendres de 10 a 14 h al

608965253 (Mireia).

