El curs passat milions de dones treballadores, joves i estudiants, amb el suport
de milers dels nostres companys, vam sortir als carrers arreu dels territoris de
l’Estat espanyol per a denunciar un sistema i una justícia patriarcal que empara una violència masclista que ens oprimeix, ens viola i ens mata. La nostra mobilització va commocionar a tota la societat i va tenir una influència
decisiva per a expulsar el PP del govern.
Però el masclisme i l’opressió sexista la seguim patint quotidianament i també en el sistema educatiu. I no podem esperar més, volem que les coses canviïn dràsticament! Aquesta és la raó per la qual des del Sindicat d
 ’Estudiants
i Lliures i Combatives fem una crida a tot el jovent a una gran vaga general estudiantil i a celebrar manifestacions massives el proper 14 de novembre per tal d’exigir al govern de Pedro Sánchez i al Ministeri d’Educació:
1. La posada en marxa immediata d’una assignatura d’educació
sexual inclusiva, avaluable i obligatòria en tots els centres d’estudi, tant públics com privats, per a que sense importar el nostre gènere,
orientació sexual o identitat, puguem ser el que som. Una assignatura
per a l’educació primària, secundària, batxillerat i formació professional que serveixi per a educar en llibertat, contra el masclisme, el maltractament i la cultura de la violació, contra l’homofòbia i la transfòbia.
2. Un Decret Llei que elimini de manera immediata dels reglaments
interns dels centres d’estudi qualsevol referència masclista i repressiva a la nostra forma de vestir, recollint explícitament el respecte
a la llibertat sexual de totes les persones, els drets del col·lectiu LGTBI+
i l’adopció de mesures disciplinàries contundents contra aquells professors que a instituts i universitats, tot i que són minoria, mantenen actituds masclistes.
3. La derogació immediata de la LOMCE, la reversió de totes les retallades educatives i la gratuïtat de l’educació pública des d’Infantil fins
a la Universitat per als joves de famílies treballadores. No hem fet fora
al govern del PP per a que tot segueixi igual!
Volem respecte i dignitat, volem llibertat i la fi dels abusos i la humiliació. Prou paraules, volem fets.

Totes i tots a la
vaga general estudiantil
del 14 de novembre!
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