LA CIUTADANIA NO ACCEPTA LA LLEI WERT

Des de la Plataforma Stop Llei Wert manifestem el nostre convenciment que han estat les
moltíssimes veus discrepants i les multitudinàries i constants mobilitzacions populars les que han
provocat l'ajornament de l'aprovació de la LOMCE.
La ciutadania no admet una llei que:
- No parteix d'un diagnòstic seriós i rigorós i del diàleg amb tota la comunitat educativa.
- Aprofita una conjuntura de crisi econòmica i la utilitza com a coartada per obrir les portes a
la privatització de l'Educació Pública.
- Està al servei dels mercats i la Conferència Episcopal i no de les persones.
- Dóna l'esquena a l'Educació Infantil i retalla en dos anys el caràcter comprensiu de
l'educació obligatòria.
- S'articula al voltant d'un sistema passat de moda de revàlides, perversos instruments del
seu caràcter segregador i excloent.
- Ignora i desatén l'alumnat amb més necessitats educatives.
- Abandona l'alumnat d'ètnia gitana, així com als pertanyents a ètnies immigrants.
- Permet als centres concertats amb fons públics seleccionar el seu alumnat, amb l'objectiu
d'aconseguir els millors llocs en els rànquings que construiran artificialment i interessada les
avaluacions externes.
- Permet sostenir amb fons públics col•legis que segreguen per sexe.
- Converteix la població estudiantil i les seves famílies en clients, desarticulant la seva
condició de ciutadania.
- Afavoreix la intromissió política en el procés educatiu amb una recentralització impròpia de
societats democràtiques.
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- Crea una institució costosa com l'"Instituto Nacional de Evaluación Educativa" (que a més
generarà efectes molt perversos sobre l'Educació Pública), alhora que es retallen els serveis
públics al•legant raons econòmiques.
Per tot això demanem la destitució immediata del Ministre Wert i la retirada definitiva de la LOMCE.
La societat civil no tolerarà una llei sense acords i que no compti amb el suport de la comunitat
educativa. Imposar-la per la força del rodet parlamentari seria una mostra de l'absència absoluta de
voluntat democràtica.
Considerem imprescindible l'obertura d'un espai de debat amb tota la comunitat educativa per
assolir una llei de consens, com també la creació d'un marc legal que garanteixi estabilitat al nostre
sistema educatiu.
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