Els
assistents
a
l'assemblea
realitzada
en
data
________________
al
centre
______________________________________________________________________, de la localitat de
_____________________________, província de _______________________, aprovem la següent
DECLARACIÓ DE SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA DE PROFESSORS I A TOTA LA
COMUNITAT EDUCATIVA DE LES ILLES BALEARS
1. Ens solidaritzem de forma clara i rotunda amb la impressionant mobilització de tota la comunitat
educativa, i amb la vaga indefinida docent, que s'està produint a les Illes Balears. Aquesta lluita és un
exemple per als estudiants, professors i pares, i per a tots els treballadors, de tot l'Estat. Demostra que n’hi ha
força, que sí es pot parar els atacs de la dreta a l'educació pública i a les llengües històricament oprimides. En
particular, és motiu d'inspiració per a nosaltres la determinació en la vaga, malgrat l'elevat cost per a cada
vaguista, l'organització en assemblees veritablement representatives, i l'adopció del mètode de la caixa de
resistència, en les millors tradicions del sindicalisme combatiu.
2. Exigim al Govern balear l'adopció de tots els punts reivindicatius de l'Assemblea de Docents:
1- Suspensió de tots els expedients sancionadors.
2- Retirada del TIL, projecte que discrimina l'ensenyament del català.
3- Retirada del projecte de decret de Convivència i de la Llei de Símbols.
4- Beques de transport i menjador efectives.
3- Recuperació de les plantilles, del professorat d'Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les
retallades.
4- Substitucions immediates de les baixes.
5- Baixes 100% remunerades.
6- Contractació dels interins al juliol i agost.
7- Recuperació de complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l'1 de juny de 2012 i
compliment de l'acord salarial de 2008 per als treballadors de la concertada.
8. Que la Conselleria inste al Ministeri d'Educació a retirar la LOMCE.
Així mateix, exigim responsabilitats per l'extrema repressió policial a estudiants en lluita, i denunciem
les paraules injurioses de Joana Mª Camps, consellera d’Educació, que acusa als vaguistes de violents. I
exigim també la participació directa de l’Assemblea de Docents a les actuals negociacions amb la
Conselleria.
3. Considerem que aquesta magnífica lluita és la mateixa lluita dels estudiants, professors i pares de tot l'Estat
contra les retallades del Govern del PP i diferents Governs autonòmics, contra la LOMCE (la llei franquista
de Wert), i contra els atacs a l'ensenyament de i en català, basc i gallec. La millor forma de recolzar als
companys en les Illes Balears és organitzant la convocatòria del Sindicat d'Estudiants, d'una vaga de 72
hores en tot l'Estat, els dies 22, 23 i 24 d'octubre, i la vaga conjunta de professors, pares i estudiants del 24
d'octubre, també en tot l'Estat i en tots els nivells de l'ensenyament públic.
SOLIDARITAT AMB LA LLUITA DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA A BALEARS! ENDAVANT AMB
LA VAGA INDEFINIDA!FORA EL T.I.L.! N'HI HA PROU DE RETALLADES!
RETIRADA DE LA L.O.M.C.E. I DIMISSIÓ DE WERT!
TOTS A la VAGA ELS DIES 22, 23 I 24 D'OCTUBRE!

