
Si hui el teu company/a perd el
lloc de treball, demà el perdràs tu!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El  pròxim  25  de  febrer el  professorat  interí  del  País
Valencià  afronta  una  jornada  de  Vaga  i  mobilitzacions
convocada per l'STEPV contra la rebaremació i l'acord d'interins
de  2013,  signat  per  CCOO,  UGT,  CSIF  i  ANPE,  que  plantejava
l'anomenada rebaremació (substitució de professorat interí a la
borsa)  per  la  qual  van  perdre  el  seu  lloc  de  treball  un  gran
nombre de treballadors/es que portaven prestant serveis durant
molts anys. Però això no ha estat més que la gota que va fer
vessar  el  got  d'un  professorat  minvat  any  rere  any  per
l'eliminació dels desdoblaments en FP, l'augment d'hores lectives
del professorat i l'augment de ràtios.

Els  i  les  comunistes
del  PCPE entenem  que  el
marc  en  què  es  dóna  la
convocatòria  és  complex:
desmobilització  generalit-
zada del  professorat,  avanç
del sectarisme sindical i una
mica  encara  més  greu,
augment  de  la  divisió  dins
del  professorat  i  del  propi
sector del professorat interí.

Els  i  les  comunistes
creiem que l'objectiu hauria

de ser defensar per al professorat interí unes condicions laborals
dignes  i  equiparables  a  la  resta  de  treballadors/es  de
l'ensenyament, creant per a això eines organitzatives basades en
les assemblees de treballadors/es al marge de si han passat o no
una oposició  i  amb quina nota.  Unes  assemblees  unitàries  de
treballadors/es que organitzen la lluita i superen l'actual marc de
divisió. Hi ha experiències unitàries de treballadors de diferents
sectors,  com  els  Comitès  per  a  la  Unitat  Obrera,  que
garanteixen  una  eina  de  lluita  que  supera  la  divisió  i  la
desmobilització.

La unitat i la solidaritat han de ser la base per a lluitar
contra l'acomiadament i la pèrdua de drets del professorat. Tot el
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professorat ha d'estar unit en la defensa d'un nou acord
d'interins que impedisca acomiadaments, rebaremacions i
precarietat per als i les treballadors/es de l'ensenyament.
Cada atac que no té resposta posa les bases per a futurs atacs
més amplis.

En les històriques vagues desenvolupades pel professorat,
com  les  dels  PNN,  la  unitat,  la  solidaritat  i  l'assemblea  de
treballadors/es com a eina de lluita van asseure les bases per a la
victòria. La Vaga, com no podia ser d'una altra manera, va ser el
mètode de lluita i pressió més efectiu, com ho segueix sent en
l'actualitat, ja que amb cada vaga demostrem qui tira endavant
l'ensenyament, els hospitals, les empreses, etc. Si no fos així, els
governs i la patronal no insistirien tant en retallar aquest dret.

La  classe  obrera  que  treballa  a  l'ensenyament  deu
plantejar un camí unitari de mobilitzacions que aconseguisquen
frenar els atacs destinats a desmantellar i privatitzar el sector. La
realitat és que hui són molts els interins i interines acomiadats,
però  demà  et  tocarà  a  tu  i  només  l'experiència  de  lluita  i
solidaritat frenarà la pèrdua de les teues condicions o del lloc de
treball.  La  divisió  entre  el  funcionariat  de  carrera  i  els  i  les
interins/es no serà eterna, ja que cada declaració de la patronal,
la UE i els monopolis planteja que el dret dels treballadors i les
treballadores de la funció pública al  lloc de treball  indefinit  no
està d'acord amb el mercat laboral i que s’ha d'eliminar per a ser
més competitius.

Els  i  les  comunistes  tenim  clar  que  la  lluita  de  les
treballadores i els treballadors units/des és imprescindible per  a
vèncer.

Contra l'acomiadament de professorat! Per un nou acord
d'interins!

Solidaritat i lluita al costat del professorat interí i tots/es
els/les acomiadats/des!

Per la unitat de tots els treballadors i  treballadores de
l'ensenyament!
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