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αλλάζει το σύστηµα διορισµών. Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες, θα δεχτεί επίθεση το πιο αδύναµο κοµµάτι του κλάδου
µας, οι αδιόριστοι συνάδελφοι. Ο στόχος είναι να πάψει να τους αναγνωρίζεται το δικαίωµα να δουλέψουν στη
δηµόσια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολογηθούν όλοι πάλι απ' την αρχή, για ν' «αποδειχτεί», µέσω
του ΑΣΕΠ, ότι οι ίδιοι ευθύνονται για την ανεργία τους
επεκτείνονται οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις στη δηµόσια εκπαίδευση. Παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις,
αυξάνεται ο αριθµός των ωροµισθίων, που εργάζονται µε απαράδεκτους όρους
µεθοδεύεται η παραχώρηση της λειτουργίας των σχολείων στους δήµους-µαµούθ που πρόκειται να δηµιουργηθούν,
συµπεριλαµβανοµένων και των εργασιακών δικαιωµάτων και του τρόπου πρόσληψης των εκπαιδευτικών

προετοιµάζεται νέα εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Όσοι-ες από µας εργαζόµαστε στην εκπαίδευση ανατριχιάζουµε
στην ιδέα της αξιολόγησης των µαθητών σε περιφερειακό ή πανελλαδικό επίπεδο από την Α' Λυκείου. Το ίδιο και οι
µαθητές και οι γονείς τους
αλλάζει το ασφαλιστικό. Καταργούνται δικαιώµατα, όχι προνόµια, που κερδήθηκαν µε αγώνες. Πλήττονται ιδιαίτερα
οι γυναίκες, λες και έχει κατακτηθεί η ισότητα στην οικογενειακή ζωή, ώστε να επιβληθεί η οµοιότητα στην
εργασιακή
συνεχίζεται η απαξίωση του δηµόσιου χαρακτήρα του σχολείου. Το σχολείο, αντί να αντισταθµίζει τις κοινωνικές
ανισότητες, συνεχίζει να τις αναπαράγει. Και όσο παραγωγικότερο είναι αυτό και οι εκπαιδευτικοί για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς, τόσο καλύτερα θα αξιολογηθούν
µειώνονται οι αποδοχές των εκπαιδευτικών, που είναι ούτως ή άλλως ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες

Χρειάζεται να θυµηθούµε τις καλύτερες στιγµές του κλάδου, τις απεργίες και τους αγώνες που έφεραν νίκες.
Είναι ανάγκη να παλέψουµε όλοι µαζί, διορισµένοι και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, µε τη στήριξη των µαθητών και όλων των
εργαζοµένων
Ας σταµατήσουµε να ακούµε καρτερικά τις εξαγγελίες, λες και είναι στο χέρι των κυβερνήσεων να περάσουν ό,τι
αποφασίζουν

Ας περάσουµε στην επίθεση.
Ενάντια στην αδράνεια των γραφειοκρατικών συνδικάτων, συνελεύσεις βάσηςεπιτροπές αγώνα ανά περιοχή και σχολείο, µε άµεση δηµοκρατία και
συµµετοχή όλων µας: διορισµένων, αδιόριστων, ελαστικά εργαζόµενων στο
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα
Η στιγµή του αγώνα είναι η καλύτερη ευκαιρία να βρεθούµε και να
συζητήσουµε για το δηµόσιο σχολείο όπως το θέλουµε.
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