Estimats/es companys/es:
AFID-CV és un sindicat minoritari dins de l'espectre sindical, la seua subsistència
depén únicament i exclusivament de les quotes que paguen els seus afiliats i no de les
subvencions de l'administració, ni dels cursos de formació. La seua independència en aquest
sentit està garantida. La seua activitat sindical es basa en l'interés pel treballador i en la
consecució dels seus drets laborals, drets que en el cas dels professors interins no són
reconeguts per les lleis, encara que sí es troben implícits com “principis generals”.
És evident que en ocasions legalitat i justícia no van aparellades, i açò és aplicable a
les lleis electorals, ja que s'exclouen aquelles candidatures que en les eleccions no arriben a
obtenir el 5% dels vots vàlids. AFID-CV en les eleccions sindicals de 1.998 va aconseguir en
la circumscripció de València un 5.4% de vots vàlids, a Alacant un 4.2% i a Castelló un 4.8%,
açò va fer que només s'obtinguera la representació de 3 delegats en la Junta de Personal
Docent de València.
En les eleccions que se celebraran el dia 4 de desembre de 2.002 es decidiran els
delegats que integraran les Juntes de Personal Docent de cada una de les tres circumscripcions
electorals, així com els sindicats que formaran part de les meses sectorials.
De tots es sabut que AFID-CV és un sindicat minoritari perquè així ho han decidit els
electors, però no és menys cert que aquells sindicats que van obtenir en el seu dia
representació i que es troben en els fòrums decisoris no han cobert ni les més mínimes
expectatives laborals dels professors interins. Només cal analitzar i reflexionar sobre la
realitat actual per la que travessa aquest col·lectiu:
1.- L'acord d'interins signat en 1.993 i l'addenda que finalitza en el 2.003, no implica
estabilitat sinó prioritat. Recordem que alguns dels nostres companys enguany ja no treballen
o si ho fan és en pitjors condicions. L'Administració té la intenció, i així ho ha manifestat en
mesa sectorial de la comissió de seguiment de l'acord d'interins, de negociar l’acord a partir de
gener de 2.003.
2.- En Mesa General de la Funció Pública es va acordar amb el suport de la majoria dels
sindicats una Oferta d'Ocupació Pública per a 2.002 i 2.003 de més de 4.000 places, això
suposa que per a l'any 2.003 es convocaran més de 2.000 places.
3.- Alguns dels sindicats que van firmar aquest acord en Mesa General de Funció Pública
demanen, al mateix temps, un accés diferenciat. Tanmateix en aquest acord no es condiciona
l'oferta d'Ocupació Pública a la consecució del canvi en el sistema d'accés. Per dir-ho
irònicament: potser quan hi haja un accés diferenciat no queden ja interins.
4.- El Ministeri d'Educació supedita el canvi del sistema d'accés a la Funció Pública Docent a
que hi haja consens en la Conferència Sectorial d'Educació de què formen part
l'Administració i els representants en matèria educativa de les Comunitats Autònomes.
5.- La Conferència Sectorial d'Educació ajorna el punt que tracta el canvi del sistema d'accés a
la Funció Pública Docent a la promulgació de la Llei de Qualitat d'Ensenyament.
6.- La Llei de Qualitat d'Ensenyament no contempla res sobre el canvi del sistema d'accés ni
tampoc té en consideració cap solució a la problemàtica del professorat interí.

7.- Els sindicats que estan en contra de la Llei de Qualitat (postura més que legítima), no
afegeixen als seus arguments la consideració de la problemàtica del professorat interí.
Aquesta és, grosso modo, la realitat on ens trobem. Hem intentat en aquests 7 punts
descriure aquesta realitat, descripció que entenem ha de ser l'antesala del canvi. Com deia
Paul Watzlawick: “De totes les il·lusions la més perillosa consisteix a pensar que no existeix
sinó una sola realitat” .No volem erigir-nos en “salvadors”, això ho deixem per a altres, no
farem demagògia, no farem propaganda buida de contingut. No és el nostre estil. La nostra
trajectòria ha sigut i és clara i coherent des del començament de la nostra existència.Com a
sindicat minoritari, hem actuat en moltes ocasions com a avantguarda de reivindicacions i
mobilitzacions, objectiu de tot grup reduït i maltractat. ¿Què haguera passat en les
democràcies sense les minories? ¿Què podríem esperar sense elles? Hem estat sempre al
capdavant de totes les lluites en pro i defensa dels drets dels professors interins. És per tot
això que et demanem el teu vot. Una vegada coneguda i descrita la realitat entenem que és el
moment de canviar-la.
El teu vot ens ha de situar en els fòrums en què es decideix el nostre futur. El teu vot
ha de servir per a convertir en prioritària la solució laboral digna que venim demandant els
professors interins durant dècades.
- PER TAL QUE A L’ESTATUT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT SE’NS TINGA EN
COMPTE.
- PER UNA VERTADERA ESTABILITAT QUE NO SUPOSE LA SUBSTITUCIÓ D'UNS
TREBALLADORS PER ALTRES.
- PER LA SUPRESSIÓ DE LES POLÍTIQUES DE PROVISIONALITAT.
- PERQUÈ LA SOLUCIÓ LABORAL DE LA PROBLEMÀTICA DEL PROFESSORAT
INTERÍ SIGA UN TEMA PRIORITARI EN LES MESES DE NEGOCIACIÓ.
- PERQUÈ EN ALTRES BRANQUES DE L'ADMINISTRACIÓ SÍ QUE HAN ESTAT
POSSIBLES LES SOLUCIONS QUAN HA EXISTIT VOLUNTAT.

SI VOLS ESTAR EN MESA SECTORIAL I
SER EL TEU PROPI REPRESENTANT

VOTA AFID-CV

