
O 26F, folga estudantil! 
 
Co pretexto da crise económica que abafa ás maiorías sociais e enche os petos das elites 
políticas e económicas, o goberno do Partido Popular, en Madrid e na Xunta de Galiza 
continúa a destruír os servizos públicos en beneficio duns poucos. O ensino non é alleo a 
esta situación, e as estudantes estamos a ser vítimas directas das políticas da tesoira, 
que fan que a nosa formación sexa cada máis precaria e máis cara. 

Por unha banda, estes continuos ataques ao ensino público denótanse na redución e 
endurecemento das bolsas xerais, das axudas para libros de texto e do material escolar, 
na eliminación das axudas para comedores escolares e, en xeral, na redución da calidade 
e precariedade da situación laboral das traballadoras. 

Por outra, reducen un 20% os orzamentos para educación en todo o Estado. Non 
permiten a contratación de novo profesorado mantendo unha taxa de reposición do 10%, 
que podería subir ao 50%, pero cuns recortes orzamentarios que tampouco permiten a 
creación de novos postos docentes, aumentando a carga lectiva do profesorado que xa 
hai e masificando as aulas, impedindo unha atención persoal e individualizada ás 
estudantes. Ademais, flexibilizan o que xa existe cun Decreto de Especialidades que 
precariza a situación laboral das docentes, obrigándoas a dar materias para as que non 
están formadas coa conseguinte perda de calidade para o estudantado. 

Ademais, acompañan toda esta situación de reformas educativas e de leis que converten 
a miseria en dereito e mercantilizan o ensino converténdoo nunha fábrica de 
pluriempregadas precarias ao servizo dos grandes poderes económicos. Boloña, a 
Estratexia Universidade 2015 ou a LOMCE, que xa se comeza a aplicar este curso son boa 
mostra disto. Adaptan as aulas e os plans de estudo a unha situación na que a única 
saída para as mozas que rematan os seus estudos son a emigración ou a escravitude. 
Impóñennos miseria, precariedade, esíxennos esforzos e sacrificio, mentres eles 
aumentan os seus beneficios e manteñen intacto o statu quo á nosa costa. 

Impóñennos leis educativas que relegan o noso idioma e a nosa realidade nacional a un 
terceiro plano, afianzando modelos lingüísticos, como o actual da consellaría de 
educación, que impón unha cota máxima dun 33% de galego nas aulas, cando as 
estadísticas certifican o retroceso de falantes na nosa lingua e sendo por primeira vez na 
historia menor o número de galegofalantes a respecto das español falantes, así como 
obvian calquera materia de estudo sobre a nosa historia. 

Por todo isto, dende as organizacións da esquerda independentista e nacionalista 
queremos chamar a todo o estudantado galego a defender o común, o que queremos que 
sexa de todos e non só duns poucos. Queremos encher o país de estudantes que non 
quedamos caladas diante da miseria, da precariedade, da falta de recursos e de 
expectativas e comezar a construír dende as rúas un ensino verdadeiramente público e 
galego. 



Dende a Liga Estudantil Galega, Agir e Comités queremos chamar a todo o estudantado 
galego a baleirar as aulas para encher as rúas de rebeldía o 26 de febreiro e amosarlles 
que non imos ficar caladas mentres destrúen o pouco público que nos queda. 

 


