Καλοδεχούμενα τα Προσφυγόπουλα στα σχολεία μας!
Σχολεία ανοιχτά για όλα τα παιδιά!
Χαιρετίζουμε τη θερμή υποδοχή που οργάνωσαν σε δεκάδες σχολεία, δημοτικά και
γυμνάσια, οι σύλλογοι δασκάλων-καθηγητών-μαθητών-γονέων και κηδεμόνων στα
παιδιά των προσφύγων που έμπαιναν πρώτη μέρα σχολείο από τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης! Είναι αυτή η δύναμη του αντιρατσιστικού και του εκπαιδευτικού
κινήματος που ανάγκασε το Υπουργείο να δεχτεί το αυτονόητο δικαίωμα των
προσφυγόπουλων για μόρφωση και εκπαίδευση. Είναι η επιβεβαίωση της δύναμης
που μπορεί να φέρει τέλος στη μνημονιακή βαρβαρότητα και η δυνατότερη ασπίδα
προστασίας απέναντι στο ρατσισμό και τους φασίστες.
Το δικαίωμα για ίση πρόσβαση στην Παιδεία και ισότιμη ένταξη όλων των παιδιών
ανεξάρτητα από καταγωγή-θρήσκευμα-φύλο είναι πάγιο αίτημα και διαρκής αγώνας για τα
συνδικάτα της εκπαίδευσης καθώς και αποτέλεσμα των αγώνων όλης της κοινωνίας που
το επέβαλαν και συνταγματικά. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου περιλαμβάνει 1500
προσφυγόπουλα από τα στρατόπεδα που θα παρακολουθούν μαθήματα κατά τις
απογευματινές ώρες σε κάποια από τα σχολεία της χώρας, με εκπαιδευτικούς στην
ωρομισθία και εκτός επίσημου ωραρίου-προγράμματος εκπαίδευσης, γκετοποιημένα μέσα
στο σχολείο μετά τη λήξη των πρωινών μαθημάτων. Μικρό βήμα και ως προς το πώς και
ως προς το σε πόσους παρέχεται Παιδεία σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες για
πρόσβαση στο δημόσιο σχολείο όλων των προσφυγόπουλων που ο αριθμός τους φτάνει
τις 18000 και των οποίων η μόρφωση ανατίθεται σε προγράμματα ΜΚΟ εντός των
στρατοπέδων με κατασπατάληση πόρων. Θέλουμε τάξεις υποδοχής στο δημόσιο σχολείο
για όλα τα παιδιά των προσφύγων, με διορισμούς μόνιμου προσωπικού. Θέλουμε σίτιση,
καθαριότητα, αίθουσες για όλες-ους.
Ο αγώνας για σχολεία ανοιχτά για τα παιδιά των προσφύγων πάει χέρι-χέρι με τον αγώνα
για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου από τις μνημονιακές επιθέσεις : 8 χρόνια
κρίσης κόστισαν 52.000 θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση και εκατοντάδες κλεισίματασυγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων. Τα διεκδικούμε όλα πίσω. Παλεύουμε για τις
ανάγκες των πολλών, χωρίς διακρίσεις, πάνω από τις μνημονιακές πολιτικές και τα κέρδη
των καπιταλιστών.
Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση να προχωρήσουν σε συντονισμό και τοπικές δράσεις με τους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων και τις Μαθητικές κοινότητες για την υποδοχή των
προσφυγόπουλων στα σχολεία και την υπεράσπιση του δικαιώματός τους για ίση και
ισότιμη ένταξή τους στο Δημόσιο Σύστημα Παιδείας με τάξεις υποδοχής κατά τη διάρκεια
της κανονικής λειτουργίας του σχολείου, διορισμούς μόνιμου προσωπικού, σίτιση,
αίθουσες, χρηματοδότηση από τον κρατικό προυπολογισμό.
Οργανώνουμε και συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια 20 Οκτώβρη σε Αθήνα και άλλες
πόλεις με αιχμή το προσφυγικό.
Οργανώνουμε και συμμετέχουμε στα Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια 25 0κτώβρη για την
υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου, για μαζικούς διορισμούς μόνιμου προσωπικού και
κατάργηση των μνημονιακών επιθέσεων.
Διεκδικούμε απεργιακή απάντηση από τις Ομοσπονδίες ΔΟΕ-ΟΛΜΕ απέναντι στον
κατήφορο κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ καθώς και Πανεργατική απεργία από τα συνδικάτα
ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ ενάντια σε όλες τις επιθέσεις της δεύτερης αξιολόγησης
.

Δίκτυο εκπαιδευτικών
συμμετέχουμε στις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ &
στο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ενάντια στα μνημόνια

