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QUE NON NOS ROUBEN O FUTURO!   

Manifesto da “Rede de educadores e educadoras para unha cidadanía global” 

 
Os/as asinantes, docentes de distintos ámbitos e niveis, membros da “Rede de educadores e 
educadoras para unha cidadanía global”, queremos facer sentir a nosa voz perante a situación 
económica e social que estamos a sufrir (e algunhas familias de forma moi dura).  
 
Como fixeron outros colectivos, rexeitamos a xestión que os gobernos están a facer da crise actual. 
Cremos firmemente que hai outras alternativas ás solucións que as institucións que nos gobernan están 
a impor, respondendo ao interese do poder económico que procura beneficios a calquera prezo. 
 
En concreto, queremos manifestar a nosa oposición a uns cortes antisociais que castigan os de sempre, 
cando hipocritamente os que provocaron a crise piden esforzos a todo o mundo.  
 
Reafirmámonos no convencemento de que a educación, a sanidade e outros servizos básicos non poden 
estar sometidos aos ditados dos denominados “mercados”, detrás dos que hai nomes ben coñecidos.  
 
Particularmente, como persoas comprometidas coa educación, que compartimos formación, iniciativas 
e experiencias educativas, e que cremos que os nosos centros escolares e as nosas prácticas poden ser 
transformadoras da sociedade, vivimos con inquietude a situación actual da educación. 
 
Son claramente prexudiciais os drásticos cortes que está a sufrir a educación sustentada con fondos 
públicos, materializados na importante redución do número de profesores e profesoras por centro, os 
criterios e procedementos para o nomeamento de substitutos, a modificación da ratio nas aulas, a 
diminución drástica do orzamento de funcionamento dos centros e os cortes en bolsas e en salarios. 
Sumámonos as distintos colectivos do profesorado, do alumnado e das familias que denunciaron 
firmemente a redución deses recursos, mentres continúan a ser priorizados outros investimentos menos 
urxentes como os do Ministerio da Defensa ou o rescate dos bancos. 
 
Neste contexto, cremos que a proposta de Lei Educativa presentada polo goberno simplemente 
constitúe un xustificante legal e ideolóxico que ampara a política de cortes que xa se vén realizando nos 
últimos anos. Denunciamos a ideoloxía claramente neoliberal que sustenta a proposta de Lei, que, baixo 
a bandeira da “competitividade”, formula un concepto da educación simplemente utilitarista e ao 
servizo da economía, descartando un modelo de escola dirixido a formar unha cidadanía  libre, crítica, 
transformadora e comprometida, con capacidade de se enfrontar ao futuro desde unha posición de 
procura do ben común, e non só dos intereses individuais e propios. Rexeitamos tamén a forma en que 
foi elaborada a referida proposta, xa que non favoreceu o diálogo e o consenso entre todos os actores 
implicados na Educación, e por tanto non permitiu realizar un diagnóstico certeiro dos problemas, 
desafíos e oportunidades do sistema/modelo actual, nin moito menos permitiu construír colectivamente 
as alternativas viábeis.  
 
Indígnanos contemplar cómo este estado de cousas fai máis difícil implantar unha Educación para unha 
cidadanía global que faga posíbel que a sociedade no seu conxunto e principalmente a escola, se 
impliquen en formar cidadáns e cidadás críticas, conscientes da súa pertenza a unha comunidade global 
e local, e comprometidos en transformar as raíces das inxustizas e das desigualdades, e na  construción 
dun mundo máis xusto e sustentábel para todos e todas. 
 
Ademais, estamos convencidos de que tanto a política de cortes como a nova Lei Educativa terán un 
impacto negativo directo non só na calidade do Ensino no noso país, senón que tamén impactarán 
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negativamente na constitución dunha cidadanía crítica, activa e capaz de controlar os abusos que os 
Estados e os mercados cometen contra as persoas máis desfavorecidas do noso país e do mundo.  
 
É necesario recordar que o ensino sustentado con fondos públicos é a que pode garantir a igualdade de 
oportunidades, a cohesión social, a superación das desigualdades de orixe, a vertebración de toda a 
sociedade nun obxectivo común e o progreso individual e social de todos y todas, non duns poucos. O 
gasto social destinado a manter e mellorar a rede pública educativa, ademais da sanitaria e do resto de 
servizos sociais, é o mellor investimento que as administracións públicas poden e deben facer para 
favorecer o desenvolvemento social e económico. 
 
Non podemos consentir ningunha medida, legal ou fáctica, que represente un ataque directo contra os 
dereitos das persoas, ás que se quere converter en simple man de obra ao servizo do sistema e excluída 
do benestar. Ademais, estamos convencidos de que as referidas medidas non van servir para nos tirar 
da crise, senón para desmontar o Estado do Benestar e privatizar os seus servizos. Proba diso é que as 
medidas deseñadas para “saír da crise” afectan os dereitos básicos da gran maioría da cidadanía, 
mentres son mantidos, custe o que custar, a impunidade e os privilexios dos responsábeis da crise e de 
quen se beneficiaron dela, ao mesmo tempo que se continúa a sustentar un sistema financeiro 
especulador sen límite e sen control por parte da cidadanía.  
 
Convidamos toda a comunidade educativa, educadores e educadoras, pais e nais, alumnado e persoal 
de servizos, a se uniren a todas as posíbeis actuacións que vaian xurdindo en defensa da educación 
pública. Porque cremos que a educación é unha das ferramentas máis eficaces para construír unha 
sociedade máis xusta e que outra escola é posíbel, Non aos cortes en educación! Que non nos rouben o 
futuro! 
http://www.intermonoxfam.org/es/educacion/noticia/que-no-nos-roben-futuro 
 
 
 
Rede de educadores e educadoras para unha cidadanía global 

A Rede de educadores e educadoras para unha cidadanía global está formada por un colectivo diverso 
de educadores e educadoras, pertencentes a diferentes comunidades autónomas de todo o territorio 
español, que apostamos por unha escola comprometida coa construción dunha cidadanía global 
responsábel para coa humanidade e co planeta. 
 
Máis información: http://www.ciudadaniaglobal.org/ 
 
 
Intermón Oxfam e a educación por unha cidadanía global 

Cremos que unha cidadanía activa, informada e consciente do mundo que o rodea pode transformar o 
mundo. 
 

Máis información: http://www.intermonoxfam.org/es/que-hacemos/campanas-educacion/educacion 
 

 
 
 


