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SOLIDARIEDADE À CATALUNHA
À OPINIÃO PÚBLICA
DESDE O RIO DE JANEIRO, OAXACA À CATALUNHA.
Perseguições e assédio no trabalho que
ameaça até a demissão e a prisão contra os
trabalhadores que saem a defender os direitos
da classe operária tem se convertido na ferramenta para atacar aqueles que levantam a voz
em defesa de seu emprego.
Ao nível estadual, nacional e internacional os tentáculos dos oligarcas e organismos
capitalistas se estendem para atacar os trabalhadores/as do país cada vez que estes se recusam a serem pisoteados.
Imposições de políticas que desrespeitam
a cultura dos povos, sua educação e costumes,
seguem sendo as armas para acabar com o direito à educação.
Desta vez, em Catalunha, têm aumentado
os requisitos da justiça burguesa em uma autêntica caça às bruxas contra escolas e professores/as catalães.
Antes, no marco da suspensão da autonomia da Catalunha e a administração direta
por agentes do governo central sob o artigo
155 da Constituição espanhola --- a que em
nome da “unidade da Espanha” nega o direito
a autodeterminação --- tenta impor por decreto, a aprendizagem do idioma em espanhol no
lugar do catalão.
Neste sentido, têm sido citados ante os

tribunais uns oito professores/as do povoado
La Seu d’Urgel, perto da fronteira francesa, e
uma dezena de professores/as junto com o diretor da escola IES EL Palau de Sant Andreu de
la Barca em Barcelona, entre outros, a quem
lhes acusam de haver cometido um “crime de
ódio” contra espanhóis por haver discutido o
tema do referendo nas aulas.
De igual forma, o presidente do sindicato majoritário do magistério de Catalunha, a
USTEC-STEs, foi denunciado antes do processo
sob a mesma acusação absurda, por sua declaração durante uma greve geral em 08 de novembro em que o governo não pode obrigar
aos professores dar aulas em espanhol.
Neste contexto, o SEPE-RJ manifesta seu
repúdio ao assédio e perseguição desencadeada contra os professores de Catalunha ao
mesmo tempo em que exigimos alto a estas
manobras dos países capitalistas empenhados
em obedecer aos ditames de organismos internacionais.
Manifestamos nosso apoio e solidariedade aos companheiros de Catalunha nesta luta
que travam e fazemos um chamado a todos os
setores ao nível mundial para somar-se a luta
contra a exploração, pela defesa da educação
pública e os direitos trabalhistas.
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