FSIE ABANDONA
LA INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ (IE)

FSIE ha vingut observant en els últims anys un canvi profund de
rumb en la Internacional de l'Educació. La seva defensa de l'ensenyament
públic, sense considerar en cap moment l'educació d'iniciativa social i
privada, fa que FSIE, per coherència amb els principis que defensem
hagi pres, en la reunió del seu màxim òrgan de Govern celebrada el passat
dia 29 de setembre de 2009, la decisió d'abandonar aquesta
organització sindical internacional.
Romanen en ella bastants sindicats espanyols: UGT, USO, CCOO,
ELA/STV, STEs, CSIF, CIG-ENSINO, ANPE.
FSIE no pot ser membre d'una organització que té els següents
plantejaments (extrets de les seves publicacions, web, documents i
manifestacions dels membres de la seva executiva):
 És necessari i imminent desplegar un PLA D’ACCIÓ PER LA DEFENSA
DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA.
 L'educació pública és el cor de qualsevol política pública democrática.
 Només l'educació pública atorga als nens i nenes una base sana per a
l'aprenentatge al llarg de la vida, garantint a tots dos sexes un
accés igual a l'escola.
 L'Estat ha de garantir l'educació al llarg de la vida amb caràcter públic,
gratuït, de qualitat, laic, no discriminatori i amb equitat de gènere.
 La responsabilitat prioritària de la Internacional de l'Educació i de
totes les organitzacions afiliades és defensar i revalorar l'educació
pública.
 La IE reconeix que només l'educació pública atorga als nens i nenes una
base sana per a l'aprenentatge al llarg de la vida.
 L'educació pública segueix sent un instrument essencial per a
l'alliberament social, la pau, el progrés i la justícia.
 Des de la IE ens oposem a una política econòmica neo-liberal que
imposa la privatització o la semi-privatització de l'educació i que redueix
les inversions de l'Estat a l'educació pública.
 La IE i les seves organitzacions membres s'oposaran a totes les formes
de privatització incloent el sistema de bons escolars.
PER COHERÈNCIA PERQUÈ LLUITEM I DEFENSEM LA LLIBERTAT
D'ENSENYAMENT, LA LLIBERTAT D'ELECCIÓ I LA PLURALITAT DE
CENTRES:
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