Manifiest
Pel Dret a escollir escola, NO a l'assignació de places

El 2011 es va constituir la plataforma Sindicat de Pares per lluitar a favor del dret dels Pares i Mares a escollir l'educació que desitgen
per als fills.
L'origen de la plataforma és defensar els drets que tenen mares i pares a educar i protegir els seus fills. Aquesta tasca s'ha fet
necessària per a l'intrusisme i intervencionisme que les diferents administracions pretenen realitzar en un àmbit la decisió i gestió del
qual ens correspon exclusivament a nosaltres, els pares.
Defensem la llibertat d'educació i el dret a escollir escola que s'adeqüi a les nostres preferències, conviccions i
estils.

Cada cop que a una família se li assigna una plaça escolar que no ha estat l'escollida, han de lluitar contra l'administració que no
reconeix el dret a escollir i afecta els nens que es veuen manipulats i sacsejats de col·legi a col·legi.

El Departament d'Educació no aporta cap solució, sinó que es dedica a posar traves, baixant ràtios, promulgant decrets restrictius i
complicant la vida de les famílies que es veuen indefensos. Les famílies més vulnerables es queden sense la possibilitat d'escollir les
escoles que desitgen per als seus fills, davant la incapacitat de fer front a un problema que afecta els seus fills i que sembla
irresoluble.
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Els pares i mares denunciem que som víctimes de la prepotència política i administrativa d'un Departament d'Educació que envia
nens i nenes a col·legis de vegades lluny de la casa familiar, o separant germans a col·legis diferents. En qualsevol cas, distribuint
alumnes a escoles que no són les escollides pels pares.
S'infrafinancen les escoles concertades perquè les famílies més vulnerables no puguin escollir aquestes escoles i se les remet sense
solució a l'escola pública.
Amb la situació actual de crisi econòmica s'ha d'ajudar les famílies a escollir l'educació que desitgen per als seus fills i s'han d'ajudar
els col·legis que no tanquin, depenen molts llocs de treball.
La tradició educativa a Catalunya ha estat sempre d'iniciativa social, afavorint la pluralitat educativa. Això es vol canviar obligant els
nens a educar-se a l'escola pública i negant la diversitat i la pluralitat a l'educació i el foment de noves sensibilitats educatives.
Hi ha una responsabilitat dels darrers governs de la Generalitat que han desenvolupat una legislació que només promou l'accés a
escoles públiques, menyspreant la riquesa i pluralitat de les escoles concertades i marginant-les.
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Per tot això, el Sindicat de MPares denuncia la manca de capacitat d'elecció d'escola i exigeix solucions:

•

Aconseguir l'escolarització de nens a les escoles escollides pels pares en primera opció.

•

Garantir als afectats l'accés a la justícia gratuïta per poder-se defensar en els processos administratius corresponents.

•

Garantir que cap nen es quedi sense començar a l'escola escollida a les dates d'inici de curs.

•

En un Estat democràtic no es pot permetre que un nen no s'escolaritzi en els terminis adequats o que hagi de canviar d'escola un cop
iniciat el curs.

•

Ajudar aquelles escoles que tenen problemes de finançament a tirar endavant i a no tancar. Les administracions tenen una
responsabilitat en la solvència de petites escoles, barri i singulars. Així, s'ajudaria les famílies i els treballadors de l'escola.

•

Establir els mecanismes, les reformes i les polítiques necessàries perquè l'accés a una educació escollida no sigui mai més una imposició
ideològica i política dels governs de torn.

•

Cal reconèixer el caràcter propi i els valors singulars dels centres educatius que els posseeixen.
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Convidem mares i pares de Catalunya a sumar-se a aquesta Plataforma com a forma de pressió als abusos del Departament
d'Educació.
Convidem també altres entitats i col·lectius socials a donar suport a aquest manifest. És tasca de tota la societat canviar un model
ideològic que prima l'escola pública com a única i destrueix l'escola concertada, plural i diversa, tradicionalment d'iniciativa social i
catalanista, i que no deixa escollir els pares, subjectes únics a l'educació dels seus lls, l'escola que prefereixen per a ells.
Convidem les diferents administracions a dialogar per avançar en l'adequació d'aquestes mesures i en cas que això no passi, iniciarem
les accions necessàries per defensar els nostres drets.

fi
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#Amb l’educació no s’hi juga
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