NOTA DE PREMSA PER A MOSTRAR EL REBUIG A LA
CAMPANYA DE PERSECUCIÓ IDEOLÒGICA DE
DOCENTS DEL PARTIT POPULAR.
Esquerra Unida Santa Pola– 29/05/2018
El Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha posat en marxa una
campanya anomenada “No més adoctrinament en les aules” que consisteix
bàsicament a habilitar un formulari web on es poden presentar denúncies de forma
anònima contra el professorat per simplement fer ús de la seua llibertat d'expressió i
càtedra, drets protegits per la Constitució i per diversos tractats internacionals.
La iniciativa s'emmarca en un context de persecució i criminalització a escala estatal
de les veus que reclamen una societat més plural, diversa, oberta i progressista.
Una iniciativa rebutjada per tota la comunitat educativa, per estar encaminada a la
retallada dels drets fonamentals.
Malgrat que el formulari ha sigut retirat temporalment, anuncien que tornaran a
habilitar-ho per a recollir aquestes denúncies, mantenint així una eina que fomenta
l'enfrontament, l'odi i la persecució ideològica. Mentre aquesta campanya continue
activa, s'està coartant greument la llibertat d'expressió, s'està atacant la
professionalitat del professorat i el seu bon fer.
Una campanya més pròpia de règims autoritaris i de l'època franquista que d'una
societat moderna i democràtica com la valenciana.
Per això, des d'Esquerra Unida Santa Pola mostrem el rebuig a qualsevol campanya
difamatòria contra la labor del professorat en el País Valencià. Expressem el nostre
absolut suport a l'educació pública i el nostre absolut reconeixement a les
professores i professors que cada dia treballen per a formar ciutadanes i ciutadans
lliures en els nostres centres educatius. Mostrem la nostra condemna a
l'assenyalament públic de professionals de l'ensenyament i a l'intent de
criminalització del professorat.
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Esquerra Unida segueix i continuarà donant suport a totes les mobilitzacions que
defensen la llibertat d'expressió, a l'escola pública, laica i en valencià.

ESQUERRA UNIDA SANTA POLA
eupvsantapola@gmail.com
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