QUÈ ENS DIFERENCIA
DELS ALTRES SINDICATS?
FSIE és l’única alternativa sindical independent formada exclusivament per
professionals del sector. Tenim el suport d’una gran majoria a la resta de
l’Estat (40%) i lluitem dia a dia per arribar a obtenir-la també a Catalunya i, en
aquest sentit, us tornem a demanar que ens doneu la vostra confiança.

Actualment hi ha un desprestigi envers les organitzacions sindicals, però s’ha de deixar clar que no
tots som iguals ni fem el mateix. Hem d’explicar els nostres principis i serveis i, davant la pregunta; Perquè
som diferents?, contestem:
 Perquè ens veieu cada dia, al teu costat, i ens interessem pels teus problemes. Som visibles i propers.
Sempre estem disponibles i disposats.
 Perquè busquem el bé comú.
 Perquè estem lluitant amb tots els mitjans per la defensa dels vostres interessos. No ens conformem amb
paraules i promeses; necessitem fets i esgotem tots els recursos possibles per a realitzar la defensa més
correcta i eficaç.
 Perquè la teva opinió és important i és escoltada. A nosaltres SÍ que ens interessa.
 Perquè la nostra activitat és constant i no depèn de situacions extremes ni es desenvolupa cada quatre
anys.
 Perquè el nostre lema és “esperit de servei” i ho fem amb honradesa, dedicació i experiència.

Per un altra banda, tant USOC, com CCOO i UGT es defineixen com a sindicats “de classe”. Nosaltres
preferim ser un sindicat “amb classe” o millor dit “de la classe”, de l’aula on els docents de la
privada/concertada duem a terme la nostra gran tasca, així com un sindicat “de la recepció” i “de “la
cuina” ja que també representem i lluitem pels drets i interessos dels companys/es del PAS (Personal
d’Administració i Serveis. FSIE és un sindicat interclassista, que no creu en la lluita de classes, que pensa
que cada professional ha d’actuar amb la responsabilitat de la seva funció i que no només és compatible,
sinó també desitjable que no es contraposin els futurs de les empreses i dels seus professionals.
FSIE és Federació: ni bo, ni dolent; és el que és i diu molt del seu origen i finalitat. La Federació de
Sindicats Independents d’Ensenyament (FSIE) és un Sindicat dedicat exclusivament a l’ENSENYAMENT
PRIVAT i a l’atenció de les persones amb discapacitat. La resta de Confederacions o Unions aspiren
legítimament a tenir representativitat en tots els sectors (metall, tèxtil, funció pública,...) i inclús pretenen
defensar a la privada obeint als seus superiors de la pública: així és impossible.
Alguns sindicats de classe com UGT o CCOO afirmen que ells miren pels interessos de tots els
treballadors, però encara estem desitjant veure als seus dirigents darrere d’una pancarta defensant
l’ENSENYAMENT PRIVAT. No obstant, molt sovint els veiem darrere de lemes on demanen una Escola
Pública i Laica com a única xarxa possible, considerant l’ensenyament privat com a subsidiàri, per a cobrir
les carències de la PÚBLICA.
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Sovint també es produeix el fet de voler equiparar a CCOO i UGT com a sindicats similars en el seu
missatge i posicionament dins del sector de l’ensenyament; de la mateixa manera que altres companys
professionals suggereixen l’equiparació pel que fa a FSIE i USOC. Considerem que clarament no és així i ho
intentem exposar breument mitjançant aquestes quatre bases objectives:
 FSIE sorgeix amb un compromís mantingut i que consta en tots els seus Estatuts (Nacionals,
Autonòmics i Provincials) fent seva la doctrina sobre la LLIBERTAT D’ENSENYAMENT i particularment
a la que fa referència a l’existència dins la societat d’una pluralitat de centres d’ensenyament amb
projectes educatius coherents.
 La USO agafa carta de naturalesa amb la seva Carta Fundacional sota el nom de Democràcia
Socialista. A aquest factor podem sumar el fet que aquesta Carta Fundacional es va aprovar i publicar
l’any 1961, però FSIE ha constatat a la web de USO que, després del 9º Congreso Confederal al
desembre de 2009, es segueix referenciant com a instrument de validesa i USO segueix ratificant la
seva vigència com a pilar bàsic de la Confederació.
 La USO, amb la seva Carta Fundacional, es configura com a un SINDICAT DE CLASSE, mentres que FSIE
és un Sindicat Interclassista i Professional.
 La FEUSO (USO Ensenyament) propugna, entre els seus principis, la llibertat d’ensenyament, tot i que
els seus Estatuts Confederals (Desembre 2009) posen èmfasi en la defensa d’un Sistema Públic que
garanteixi el dret de la població a una Sanitat i Educació de qualitat.

FSIE va abandonar (octubre 2009) la IE (Internacional de la Educación) pel fet que aquesta
“suprafederació” es declara contraria a la Llibertat d’Ensenyament i partidària de l’escola Pública, Única i
Laica; tot i així, USO, CCOO i UGT semblen trobar-se a gust i finançar amb part de les seves quotes dels
seus afiliats a aquesta organització que propugna només allò públic i que si es dugués a terme acabaria
amb els llocs de treball dels professionals que la financen i de tots els de la Privada.
FSIE té el seu origen en els principis de Llibertat
d’Ensenyament, els Drets Humans i servei als
professionals de l’ensenyament. La USOC, CCOO i UGT
tenen el seu origen en postulats marxistes que des de
FSIE entenem com a legítims, però superats des de fa
dècades.
FSIE està format per i per als professionals de
l’Ensenyament i, en consonància amb els seus principis,
per i per als professionals del sector de l’Atenció a les
Persones amb Discapacitat.
US RECORDEM QUE LES ELECCIONS AL TEU CENTRE
NO ÉS UN FET QUALSEVOL:
ÉS L’INICI D’UN NOU CAMÍ ON HEU DE TRIAR QUI US
DEFENSARÀ I US REPRESENTARÀ DURANT ELS
PROPERS 4 ANYS.
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