DIFERENTS

1.- FSIE sorgeix amb un compromís mantingut i que consta en tots els seus Estatuts (Nacionals,
Autonòmics i Provincials) fent seva la doctrina sobre Llibertat d'Ensenyament contingut a la Declaració
Universal dels Drets de l'Home i en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, i en concret la
que fa referència a l'existència en la societat d'una pluralitat de centres d'ensenyament amb projectes
educatius coherents.
La USO pren carta de naturalesa amb la seva Carta Fundacional que, sota el nom de Democràcia
Socialista, dista molt del que hem formulat en el paràgraf anterior i referit a FSIE. I, en aquest sentit,
caldria afegir que aquesta Carta Fundacional, de títol Democràcia Socialista es va aprovar i publicar
l’any 1961, però FSIE ha constatat, com ho pot fer qualsevol persona visitant a la web de la USO, que
després del 10è Congrés Confederal, celebrat a Sevilla els dies 28, 29 i 30 de novembre de 2013, es
segueix referenciant com a instrument de validesa i USO segueix ratificant la seva vigència com a
pilar bàsic de la Confederació.
2.- A la USO, entre els seus Principis, figura el ser un SINDICAT DE CLASSE, mentre que FSIE és un Sindicat
Interclassista i Professional. A FSIE pensem que el terme Sindicat de Classe és arcaic i caigut en desuetud, a més
de ser una terminologia encunyada pel marxisme i en uns temps en què el proletariat i el capital, podrien ser
antagònics i excloents. A FSIE hem posat l'èmfasi en la Professionalitat i en proposar estabilitat i millores per a tots
els professionals de l'Ensenyament Privat amb relació contractual.
3.- La FEUSO (USO Ensenyament) propugna la llibertat d'ensenyament, no obstant això els Estatuts
Confederals (Nov.2013), posen èmfasi en la defensa d'un Sistema Públic que garanteixi el dret a la
població a una Sanitat i Educació de qualitat. La FEUSO es troba amb un obstacle quan la Confederació
de la qual forma part aposta per un Sistema Públic d'Educació. FSIE, pel fet de ser una Federació
d'Ensenyament Privat, no té aquest obstacle. Per què la FEUSO no comença a “convèncer” a la seva
pròpia Confederació de les bondats de la Llibertat d'Ensenyament?
4.- FSIE va abandonar la IE (Internacional d'Educació) a l'octubre de 2009, ja que aquesta organització,
de la qual forma part la USO Ensenyament, s'ha anat escorant fins a defensar un model d'escola
pública, única, laica, ... La carta que el nostre Secretari General, Jesús Pueyo, va remetre al Secretari
General de la IE, Fred van Leuwen, és inequívoca (**), ja que queda molt clara la nostra postura a favor de
la Llibertat d'Ensenyament i es qüestiona que aquest model únic, propugnat per la IE, pugui ser
compatible amb la Constitució Espanyola. Per coherència FSIE va abandonar la IE i, amb això, va deixar
de col·laborar amb recursos humans i materials (fruit de quotes d'afiliats i de les subvencions que tot sindicat rep
pels delegats i membres de comitès triats sota les seves sigles) que tenia l'obligació d'aportar a aquesta
organització, mentre que la USO Ensenyament (FEUSO) ha optat per mantenir aquest compromís, a
nivell internacional.
(*): http://www.uso.es/wp-content/uploads/2014/07/Estatutos-Confederales-USO.pdf
(**): http://www.fsie.es/Ficheros/100210133018.pdf

