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(ANTI)GLOBALITZACIÓ I ENSENYAMENT
Augusto Serrano Olmedo*

 “Per a mi no hi ha revolució simplement perquè es dugui a efecteun canvi de règim polític. Ni tan sols hi ha revolució quan al costat delcanvi polític hi ha un canvi social. Per a mi el cicle revolucionari noacaba fins que la revolució no es faci en les consciències. I aquesta ésla labor que ha de fer l’escola. Perquè jo no conceb un revolucionarique no sigui educador ni un educador que no sigui revolucionari”.Aquesta frase, pronunciada per R. Llopis, socialista i republicà,en un discurs fa més de setanta anys1, mereix ser recordada avui, quansembla que les revolucions han tocat sostre i s’han acabat. Fer larevolució, avui, és també informar-se, valorar i contrastar lesinformacions, formar opinió i confrontar les opinions, reflexionar, con-jugar idees, recuperar conceptes -igualtat, llibertat, equitat, cultura-, iconceptes aplicats a la realitat de cada dia i de cada lloc -igualtat d’accésals béns, llibertat de moviments, mesura de tots els actes d’igual ma-nera, respecte per les diferències i multiculturalisme-; i actuar, no que-dar-se en silenci.Ser revolucionari, avui, també és ser capaç de pensar per si mateix,d’unir-se a persones de qualsevol part del món que tinguin els mateixos
* Mestre i Membre del Secretariat de la Confederació de Sindicats de Treballadores i Treballadorsde l’Ensenyament (STE).(1)Afirmació de Rodolfo Llopis (1895-1983, professor d’escola de magisteri i polític socialista;va ser Director General d’Ensenyament Primari durant la II República, reformant profundamentel sistema educatiu durant el seu manament (1931-33), que forma part d’un discurs seupronunciat en el teatre de la Comèdia de Madrid el 18 de juny de 1931, recollida en el periòdicEl Socialista i citada per M. Pérez Galán en “La enseñanza en la Segunda República Española”,editorial Cuadernos para el Diálogo, Madrid 1975; p. 234.
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pensaments i, per tant, semblants ideals i que siguin capaços de passarde pensar en abstracte, a pensar en la forma de la concreció pràcticad’idees que necessiten ser realitzables, doncs si no és així la bretxa dedesigualtat, opressió, iniquitat, incultura... es farà cada vegada major iels durà, ens durà, a la desesperança i a la quietud còmplice, que és elque cerquen les persones que proclamen que les ideologies han mort,que el pensament és, que ha de ser, únic i universal. Cal, per tant,lluitar pel que és necessari, encara que la seva realització pugui semblarutòpica, i el poder ho desqualifiqui per irrealitzable.Avui, quan ja va quedant lluny la caiguda del mur, però tenimpropers els salvatges atemptats de l’11 de setembre i realment presentila submissió de la major part dels governants del món als dictats d’EstatsUnits2, estam assistint a l’inici d’un procés revolucionari al qual elspoders econòmics, i els polítics que els sustenten, desqualifiquen,infravalorant-lo i acusant-lo “d’occidental” , “minoritari”, “pluriforme”,“contradictori”..., però que en el seu horitzó hi ha l’ésser universal imajoritari, ja que d’altra forma el món camina, inexorablement, a laseva destrucció, tant a la seva destrucció material, com a la sevadestrucció, aquesta més immediata, com a societat lliure, entenentaquesta com un concepte d’unió voluntària de persones lliures.La revolució que s’ha iniciat lentament i que ha tingut les millorsaparicions mediàtiques, quan milers i milers de manifestants antiglo-balització ens hem reunit per cridar “ja està bé, el món que estauconstruint condemna a la misèria i a la mort milions i milions de perso-nes, volem un món nou, un món millor...”. Vàrem començar a Amèrica,a Seattle (desembre del 99), vàrem seguir a Washington ( l’abril de
(2) Hauran de passar molts anys per saber realment què va passar l’11 de setembre de l’any 2001,però, i mentre no es demostri el contrari, els culpables són Bin Laden i la seva xarxa Al Qaida.Aquests atemptats han suposat per als EUA tant el triomf de la ideologia militarista (el pressupostmilitar d’aquest país és ara superior al de la suma dels 25 països amb els majors exèrcits delmón), com del corrent ideològic que propugna l’hegemonia d’aquest país sobre la resta delmón en tots els terrenys, situant com l’enemic a combatre el terrorisme, enemic enfront delqual tot els està permès. Mentre la resta de països i la pròpia ONU, amb una actitud vergonyosa,veuen impossible l’aplicació i desenvolupament d’aquestes teories: retirada de la signatura delTractat pel qual es constitueix la Cort Penal Internacional, incompliment dels acords de Kioto,manteniment del suport incondicional a Sharon, escut de míssils... És recomanable llegir elllibre “11-S” de Noam Chomsky. RBA Ediciones. Madrid, 2002.
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2000), i ens vàrem traslladar a Europa; primer a Gènova (el juliol de2001) amb la tràgica i patètica repressió governamental i policial, iculminant -que no finalitzant- en la marxa de més de cinc-centes milpersones contra l’Europa del capital a Barcelona (el març de 2002) i enles manifestacions realitzades a Madrid coincidint amb la celebracióde la Cimera Euro-Atlàntica (maig de 2002); i ara, mentre es redac-ten aquestes l ínies, s’està organitzant la mobil ització queacompanyarà el relleu d’Espanya en la presidència de la Unió Euro-pea. A això cal afegir que, per sorpresa de gairebé tothom, els poderspúblics europeus es troben amb sobresalts com la votació francesaen la primera volta de les seves eleccions presidencials3 i el resultatde les eleccions a Holanda.A aquesta resposta en els carrers, de la qual els mitjans decomunicació s’entossudeixen a treure només les petites accions vio-lentes que es produeixen, cal afegir el significat, el contingut i laprojecció mediàtica que ha aconseguit el Fòrum Social Mundial dePorto Alegre en les dues edicions que ha celebrat, així com larepercussió aconseguida pels fòrums alternatius que s’han anatrealitzant en paral·lel a les cimeres dels diferents organismes als qualsens referirem amb posterioritat.En la nostra societat occidental tot el que s’ha dit anteriormentarriba als nins i nines, als joves, a la ciutadania en general, i la majorpart de les vegades arriba esbiaixat, analitzat i interpretat des del puntde vista de qui governa i de qui controla econòmica i políticament elsmitjans de comunicació. D’aquí la responsabilitat del professorat comintel·lectual crític, davant el que ocorre en la societat i de l’escola i dela universitat com a institucions d’anàlisi i progrés i no com a meresinstitucions reproductores de la societat en la qual s’incardinen.
(3) La votació en la primera volta de les eleccions franceses té moltes interpretacions, però lapremsa europea s’ha limitat a una: cal votar la dreta per frenar l’extrema dreta i així va passar:Chirac va arrasar. Però la realitat, que és tossuda, ens indica que l’acostament de les propostesi reivindicacions de la socialdemocràcia en el poder o en els voltants del poder, als programeselectorals de la dreta, demostra el seu esgotament i allunya nombrosos potencials votants, unscap al popularisme, cap a la dreta, com expressió genuïna de les propostes que es confronten,i uns altres cap al que es presenta com l’autèntica esquerra, per mantenir les propostesclàssiques d’aquesta part de l’arc polític.
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El professorat ha d’estar convençut queés possible canviar la situació actual permillorar-la, en cas contrari quedariainvalidat i sense sentit el procèsd’ensenyament-aprenentatge.
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...fins quan un grup de persones i organitzacions varen decidir cele-brar en paral·lel al Fòrum Econòmic de Davos un Fòrum Social Mun-dial a Porto Alegre, Brasil, no es varen començar a plantejar contra-popostes alternatives globals.
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LA (ANTI)GLOBALITZACIÓ
És necessari tornar a dir-ho, la meitat de la humanitat, tres milmilions de persones, viuen amb menys de dos euros diaris; mil cinc-cents milions de persones passen fam en el món; trenta milions depobres passegen sense futur per Estats Units, el país més ric del món;vuit milions de persones estan per sota del llindar de la pobresa aEspanya; uns 286 milions de menors de 18 anys i un de cada sis nensd’entre 5 i 17 anys treballen en tot el món en activitats que causenmals físics i psicològics irreversibles; prop de 9 milions de nins i ninesestan prostituïts; la renda acumulada de les 225 persones més riquesdel món equival a la del 40% de la població mundial, i el capitalacumulat per les tres persones més riques és equivalent al PIB dels 48països més pobres; en més de 70 països hi ha una renda per càpitainferior a la qual hi havia fa 30 anys; mil quatre-cents milions de per-sones no tenen aigua potable4; les empreses tanquen les seves fàbriquesen els països on el treball està regulat i ben pagat i s’instal·len en païsossense regulació laboral i amb explotació salvatge, encara que els seusproductes seguiran augmentant de preu i els seus comptes de resultatsseguiran pujant; els països més rics del planeta seguiran contaminantl’atmosfera de tots, l’insuficient mandat de l’acord de Kioto s’incompleixsistemàticament; el deute extern dels països no desenvolupats s’elevaa l’astronòmica xifra de 2’6 bilions de dòlars. Tot això és producte dela gestió dels governs que ens (mal) governen; això és la globalització?aquest és l’ordre mundial que cal defensar contra el terrorisme? Ésaquesta la globalització que defensen els poders públics de tot el món?Els països del Grup dels 8 països més rics del món (el G-8), el BM,el FMI i els altres organismes supranacionales5 són els màxims defensorsde l’ordre mundial i són, per tant, els culpables de la situació mundial

(4) Dades extretes de distints informes de la UNESCO sobre la situació de l’educació en el món, deHuman Rights Watch sobre la situació mundial i de l’informe “Un futur sense treball infantil”de l’Organització Internacional del Treball (OIT), 2002.(5) Sobre aquests organismes FMI (Fons Monetari Internacional), OMC (Organització Mundial deComerç), BM (Banc Mundial), OCDE (Organització per a la Cooperació i el DesenvolupamentEconòmic),... podem dir que no són democràtics en la seva formació i en la seva composiciói que, per tant, les seves decisions i mandats tampoc no ho són. Sobre l’objectiu real d’aquestsorganismes, als quals caldria sumar el Fòrum de Davos i l’ara nomenada Comissió ./..
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que en unes quantes pinzellades es descriu en el paràgraf anterior.Del terme globalització s’han realitzat moltes definicions, encaraque la més exacta, a la meva manera de veure i la més descriptiva, és laque ens dóna Miren Etxezarreta6, «la globalització és l’expressió del’expansió de les forces del mercat, especialment a nivell mundial iaprofundint en el domini de la mercaderia, operant sense els obstaclesque suposa la intervenció pública». Aquesta definició ens descobreix elque pretenen els defensors de la globalització, pretenen estendre el dominidel capitalisme, produir més barat i obtenir més beneficis, i aixòs’aconsegueix amb la privatització de les empreses i serveis públics, ambla desregularització per als moviments mundials de mercaderies i decapitals, amb la flexibilització de l’ocupació, amb l’eliminació dels controlsen la contractació i en les condicions de treball, amb la disminució delsimpostos (sempre més als més rics, com en la reforma de l’IRPF que planejael govern d’Aznar), amb l’abandó de les polítiques socials per part delsEstats que han de reduir despeses i aplicar polítiques d’austeritat..., totseguint les directrius del FMI.L’organisme internacional que intervé més directament en lespolítiques dels països en vies de desenvolupament o amb problemeseconòmics, és el Fons Monetari Internacional (FMI), organisme del qualdestaca el que diu Joseph E. Stiglitz, premi Nobel d’Economia 2001“En teoria, l’FMI dóna suport a les institucions democràtiques delspaïsos als quals ajuda. A la pràctica, soscava el procés democràtic enimposar la seva política”7; l’exemple més recent i disbaratat és el resultatde l’aplicació de la política del FMI a Argentina.
ELS FÒRUMS SOCIALS I ALTERNATIUS

Els organismes internacionals precursors i defensors a ultrança
../. Trilateral, es podria dir que és aconseguir la governació del món, entenent-la com l’acció degovernar, però subratllant que “aquesta activitat ha d’exercir-se lluny del poder de l’Estat iprop del poder de les empreses”, com assenyala J. Vidal-Beneyto a “Gobernabilidad ygobernanza”, article publicat en el diari El País el 12-04-02.(6) Aquesta definició es troba en “La globalización capitalista: luchas y resistencias” de R. F.Durán, M. Etxezarreta i M. Sanz. Virus Editorial, Barcelona, 2001.(7) “El malestar en la globalización”. Joseph I. Stiglitz. Editorial Taurus, Madrid, 2002.
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de la globalització capitalista, s’han anat reunint des de la seva fundaciói, sempre, fent ostentació de les seves reunions i dels seus acords, endefinitiva, del seu poder. Però fins quan un grup de persones iorganitzacions varen decidir celebrar en paral·lel el Fòrum Econòmicde Davos8 un Fòrum Social Mundial a Porto Alegre, Brasil, no es varencomençar a plantejar contrapropostes alternatives globals.La història no ha mort; el pensament únic és una fal·làcia que ensvolen imposar; les ideologies existeixen i persistiran mentre existeixinpersones en el món que es morin de fam, mentre romangui viu i actiul’esperit del Fòrum Social Mundial (FSM). Aquest Fòrum s’ha reunit endues ocasions, del 31 de gener al 5 de febrer de 2002 i l’any anterior enles mateixes dates9, i es reuneix com una iniciativa de la societat civilemergent de tot el món i com una resposta i alternativa al Fòrum deDavos.L’objectiu més conegut del Fòrum, i el que la premsa de tot elmón va recollir, era contraposar l’organització d’un Fòrum pacífic iamb propostes clares al Fòrum dels rics que governen el món, al Fòrumde Davos. Encara que els objectius del Fòrum eren més, eren múlti-ples, però cal fixar-se fonamentalment en dos: 1) avançar en la reflexiói definició d’alternatives al neoliberalisme dominant, i 2) articularmoviments socials de tot el món que estan en el treball i en la lluita per
(8) El Fòrum de Davos (Suïssa) es reuneix des de fa gairebé dues dècades, sempre a finals degener de cada any. En aquest fòrum es troben els grans magnats del món, els amos de lesgrans empreses multinacionals; es reuneixen per analitzar com marxava el seu projecte dedesenvolupament del capitalisme, el seu projecte de llibertat absoluta per al moviment decapitals, llibertat controlada per al moviment de béns i serveis, llibertat selectiva i restringidaper al moviment de persones i de nul·la globalització respecte als drets humans en el món;això últim no els importa, fins i tot ho rebutgen, doncs el desenvolupament dels drets humansimpediria el desenvolupament del capitalisme que els enriqueix més i més. En aquest Fòrum,els magnats, concreten el que volen perquè la globalització econòmica prosperi i “espargeixi”,diuen, els seus fruits per tot el món; després, els fòrums i reunions dels governants (el G-8 més1, el BM, els cims de la UE...), es reuneixen per gestionar els desitjos, o els manaments, delsprimers, doncs des de fa temps està clar qui mana i qui gestiona, i obeeix, en aquest món dela globalització capitalista, en aquest món guiat per la “gobernanza”.(9) Sobre el Fòrum Social Mundial es pot consultar el llibre “A construçao de um món melhor”(llibre col·lectiu coordinat per Antonio D. Cattani. Porto Alegre. Petrópolis, 2001), en el qualse sintetitza el que va suposar el I Fòrum, i la pàgina web www.forumsocialmundial.org.bron es pot trobar, en castellà, tot el que es refereix a ambdós fòrums, recollint-se documentsi declaracions finals del II Fòrum.



250

un món millor. Encara que potser el veritable objectiu seria cercar idefinir un subjecte internacional que lluiti contra la globalització capi-talista, però, clar, la pluralitat d’organitzacions i persones assistentsho impedeix, encara que permet també poder afirmar que hi va haverunitat al costat de la diversitat. Aquest Fòrum, per tant, no és ni potconvertir-se en una nova Internacional.Ara, i com a resposta a una proposta del II FSM de Porto Alegres’estan organitzant Fòrums Socials Continentals i Regionals, queconfluiran globalment en el III FSM el gener/febrer de 2003.El Fòrum Social Europeu (FSE), que se celebrarà a Itàlia a la tardord’aquest any, forma part del procés del III FSM, vol ser un espai públicde diàleg, comunicació i mestissatge en el qual distintes cultures,llengües i experiències es troben i s’expressen en un marc comú detreball basat en els principis de l’FSM de Porto Alegre, amb la voluntatd’incloure altres experiències que fins ara no han participat del procésde Porto Alegre. L’FSE ha de ser un marc en el qual es debati sobre elsassumptes que avui ens preocupen (infància, educació, dones, joves,treballadores i treballadors, persones immigrants,...) posant especialèmfasi en la incorporació dels referents al món de l’exclusió social(sense papers, sense sostre, aturades i aturats,...), així com de diferentsllengües. Una de les prioritats del Fòrum ha de ser la inclusió delspaïsos de l’Est, així com el diàleg amb els països de l’altra riba delmediterrani, especialment el poble palestí. La definició general de l’FSE,d’acord amb el de Porto Alegre, és la lluita contra el neoliberalisme icontra la guerra, i haurà d’enfrontar-se i donar respostes a tres reptesfonamentals:1) avançar cap a la definició d’una Carta de Drets i de Ciutadania;2) el procés de construcció de la Unió Europea (Convenció Europa iampliació de la UE, Llei de Constitució Europea, legislació europea)3) responsabilitat d’Europa cap a la resta del món.La Confederació d’STEs, com a organització sociopolítica, és al’organització d’aquest Fòrum i hi serà en el seu desenvolupament,aportant idees per arribar a propostes alternatives consensuades.



251

En els últims temps, des de la irrupció del que algú va anomenar“els rebels de Seattle”, totes les cimeres de la representació de laglobalització capitalista han tingut en paral·lel, i com hem assenyalatabans, la seva contracimera  o el seu fòrum alternatiu i les sevesmanifestacions de repulsa pels acords de continuació de l’explotació,als quals s’arriba en totes i cadascuna de les cimeres contestades. Enaquest moment, en el moment de les manifestacions l’opinió públicade tot el món i especialment del país i del continent on se celebra lacimera i la manifestació, està pendent del que està passant, dels “actesviolents” que són capaços de realitzar els militants antiglobalització,enfront de l’ordre i protocol que mantenen les reunions de les cimeres.Però cal recordar, ara, que a la immensa majoria de la ciutadania ensprodueix més violència veure en un informatiu la fam que sofreixendeterminats pobles i la situació de misèria d’abandó, quan no és deguerra en la qual es troben, que la d’uns quants aparadors romputs enuna ciutat rica del primer món; després de les imatges uns se seguiranmorint de fam, de malaltia o a tirs i a uns altres els pagarà l’Estat ol’assegurança els desperfectes. Tot sense comptar amb l’actuació poli-cial que, com en el cas de Gènova i de Barcelona, provoca disturbis perdimonitzar un moviment i que l’única cosa que pretén és denunciar lasituació caòtica en què vivim, proclamar que «un altre món és possible»i exigir que canviïn les polítiques socials i econòmiques que s’apliquenen tot el món, ja que aquestes polítiques són les responsables de ladesigualtat actual.
L’ENSENYAMENT

Davant aquesta situació, el professorat, l’escola i la universitatno poden quedar passius, no poden contribuir a la reproducció demodels i actituds socials que sustentin governs, que són artífexs d’unmodel de desenvolupament social que manté les desigualtats socialsabans apuntades, perquè la seva contribució silenciosa els converteixautomàticament en còmplices actius.El professorat i l’escola i la universitat actuals, que són els hereusd’una tradició de lluita per les llibertats que varen desenvolupar les
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treballadores i treballadors de l’ensenyament a Espanya durant el seglepassat i que va tenir les seves dues fites fonamentals en la II Repúblicai en la transició a la democràcia en la dècada dels 70, no poden ignoraren el seu quefer diari el que està suposant la lluita contra la globalitzaciói les seves conseqüències, no poden quedar al marge; el professor hade ser un intel·lectual compromès amb el seu temps i les escoles iuniversitats uns llocs en els qual s’analitzi la situació del món i el queens transmeten els mitjans de comunicació, llocs en els quals se cerquinvies per intentar saber el que en realitat passa, i els processos que esdesenvolupen per arribar a les situacions que es produeixen.Convé d’assenyalar-ho aquí, com a homenatge i com a un petitreconeixement a la labor que varen realitzar els treballadors i lestreballadores de l’ensenyament durant el segle passat. La major partdel professorat de la II República va estar compromès amb el canvieducatiu i social que va suposar l’arribada del nou règim; hi havia pocprofessorat a l’ensenyament públic, i poques escoles, instituts iuniversitats, però la major part havia treballat pel canvi de règim i, pertant, es va posar a treballar amb il·lusió i entusiasme per aconseguir lanova societat que representava la República; el govern republicà vacorrespondre al professorat i va millorar l’ensenyament, va construirnombroses escoles, va pujar considerablement el sou als ensenyants iva reformar i va millorar la seva formació inicial10. Fins i tot una vegadafinalitzada la guerra amb la victòria dels revoltats, els mestres i lesmestres varen seguir lluitant contra la dictadura i ho varen fer en elque l’hispanista Paul Preston va qualificar com “l’oposició més seriosaal règim de Franco”, en el maquis11.El professorat de començament d’un nou segle ha de ser conscient,i ja ho és en gran part, del paper que li toca ocupar en la societatactual, del paper que li toca realitzar per no ser un mer transmissordels valors predominants en una societat en la qual les informacionsarriben a borbolls -i la majoria de les vegades subjectes a intenciona-litats o manipulacions- a tota la societat i, per consegüent, als escolars
(10) Per aprofundir en aquest tema pot consultar-se “La enseñanza en la Segunda RepúblicaEspañola” abans citada.(11) En “Maquis, historia de la guerrilla antifranquista” de Secundino Gallego (Ediciones Temasde hoy, 2001, Madrid) se citen distints casos de mestres que varen combatre en “el maquis”
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i universitaris que estan en les seves classes. El professorat té aquestaresponsabilitat i des d’aquesta responsabilitat ha de plantejar-se la sevaanàlisi i discurs crític amb la situació, però la seva anàlisi i la sevacrítica han d’anar juntament amb un plantejament d’esperança. Elprofessorat ha d’estar convençut que és possible canviar la situacióactual per millorar-la, en cas contrari quedaria invalidat i sense sentitel procés d’ensenyament-aprenentatge; l’aprenentatge i l’exercici iposada en pràctica del que s’ha après ha de tenir com a objectiudesenvolupar en l’alumnat un pensament crític que el dugui a analitzarel que realment passa i que l’impulsi a prendre part activa en la lluitaper tractar de resoldre les situacions d’injustícia que es donen en el seuentorn pròxim i llunyà.Aquesta és una bona forma, potser la millor, d’aconseguir unaciutadania responsable dels seus actes. Una ciutadania que en una bonaproporció sigui posseïdora d’un pensament lliure i, per tant, crític ambel poder i amb el model social dominant, aquesta és l’única forma dedur el conjunt de la societat al necessari canvi social, canvi que seràlent però que ha d’anar aflorant en la vida diària de cada persona.El professorat, com a conjunt, com a col·lectiu, i també com apersona individual, ha de partir del pensament utòpic que és possiblecanviar, que anhelar una societat més justa i millor és una meta a laqual cal arribar. Si no és així el seu treball, si l’analitza críticament,només serveix per reproduir una societat basada en la injustícia i enl’explotació del més feble, i així no es pot treballar, no es pot ser feliçamb el treball que es desenvolupa.El professorat que vulgui tenir un discurs crític en el seu treball ales aules i a la seva vida personal, ha de construir alhora un discursesperançador, ja que la crítica sense esperança pot dur al rebuig del toti a cercar refugi en un nihilisme contemplatiu, si no hi ha esperança decanvi, per què lluitar? Els treballadors i les treballadores del’ensenyament hem de ser utòpics militants capaços d’enfrontar-nos-com ho varen fer durant la II República i en l’arribada de la democràcia-al pensament pessimista que està assentat majoritàriament en la societatactual, al pensament que afirma que no es pot pensar en un model devida més enllà del capitalisme global actual.
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El pensament utòpic i la lluita per un canvi social en profunditatno poden ser, i aquí no es reivindica en absolut, patrimoni delprofessorat. La conformació d’una voluntat de canvi social col·lectivaserà producte de la interacció sobre tota la població, i també i de for-ma sistematitzada sobre els estudiants, d’una sèrie de factors culturalsque estan en tota la societat i que els poders públics pretenen fer callaro desvirtuar. És necessari continuar i ampliar la mobilització socialactual, és necessari que en aquesta mobilització prenguin part elsintel·lectuals i pensadors, ja que la realitat del que rebutjam, el queposam en qüestió, són les bases socials en les quals se sustenta la in-justa societat actual. L’escola i la universitat són dos elements queactuen sobre la població, però ambdues tenen la responsabilitat que sino analitzen críticament la situació social, es converteixen, com diemmés amunt, en còmplices amb el manteniment i desenvolupament d’unasocietat injusta.Al professorat, i a l’escola i a la universitat, se li encarreguenmoltes tasques per part de la societat i dels seus poders polítics, peròaquesta tasca de la qual estam parlant no es pot considerar “una càrregamés a l’ensenyament, com si no fos poc el que ja tenim”. No, rotun-dament no. La proposta que aquí es fa i sobre la qual hi hauria molt perdebatre, per veure com es pot desenvolupar en totes les etapeseducatives, no és una tasca més, és la gran tasca que té l’educació,l’ensenyament, ja que és l’única esperança real de canvi que es potcontemplar en aquests moments.Està clar que les reformes educatives que s’estan implantant aEspanya i en altres països no van per aquest camí, sinó que pretenenaconseguir enquadrar l’alumnat en determinats clixés, en els qualsl’extracció social és molt important, per dirigir-se a determinadesprofessions i funcions socials, i tot dintre d’una competició salvatgeentre ells per obtenir les millors notes i aconseguir desenvolupar elsmillors estudis; la contrareforma educativa que està desenvolupant elPP pretén, en últim terme, privatitzar l’ensenyament i deixar la xarxapública com a subsidiària de la privada12.
(12) Informació i anàlisi sobre la contrarreforma educativa del PP pot consultar-se a la pàginaweb www.stes.es
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A la Universitat també es pretén privatitzar el sistema, donant ales universitats de l’església catòlica facilitats per a la creació de facultatsi escoles universitàries. La privatització a la universitat s’està plantejanta gran escala i a través d’internet; la proliferació d’universitats virtualsdirigides, sobretot, a Amèrica Llatina pot començar a qualificar-se decolonització universitària, per les conseqüències que implicarà en elfutur immediat.Però malgrat aquests inconvenients, el discurs crític i alhoraesperançat del professorat ha de servir per augmentar l’hostilitat i elrebuig de la joventut cap a l’existència de gegantesques injustícies enel món, i ha de servir també per proclamar que «un altre món éspossible», perquè d’altra forma s’estaria treballant per a la creaciód’éssers eminentment competitius que l’única cosa que volen és triomfaren la vida, encara que sigui a costa de trepitjar els més febles i de fersofrir a uns altres.L’ensenyament, l’educació entesa com un procés cultural, que had’anar canviant a poc a poc les consciències i actituds de les persones,és un procés lent que necessita per al seu desenvolupament que almateix temps es vagi produint, en quantes més parts del món millor,un procés de lluites per una societat millor, i un procés de resistènciesa les imposicions del capitalisme; és necessari que els movimentsalternatius transnacionals continuïn i augmentin la seva activitat i laseva capacitat d’elaborar i explicar propostes alternatives al capitalismeglobal que ho domina tot. Això donarà més possibilitats per realitzarel seu treball al professorat, i a la resta de la societat, que vulgui sercrítica amb el model social imperant, al professorat que no vulgui serun alineat i alienat element més de l’engranatge reproductor de la in-justa societat en la qual vivim.
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Escola rural. El SalvadorFoto: P. Polo

“Caminarem aleshores el mateix camí de la història, peròno la repetirem. Som d’abans, sí, però som nous.”
Subcomandant Marcos. EZLN.


