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Η ένωση εκπαιδευτικών της Oaxaka έχει στήσει κατασκήνωση στην κεντρική πλατεία της
πόλης του Μεξικού, την πλατεία Zocalo, διαμαρτυρόμενη για την νέα εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται από τον Πρόεδρο Pena-Nieto. Οι καθηγητές, που
διαδηλώνουν εδώ και περίπου ένα μήνα, έχουν καταγγείλει την μεταρρύθμιση λέγοντας ότι
περιορίζει τα εργασιακά τους δικαιώματα, ότι αποτυγχάνει στο να αναγνωρίσει τις
πολυποίκιλες ανάγκες των μαθητών στις αγροτικές κοινότητες των αυτοχθόνων και ότι
στρώνει το δρόμο για τις ιδιωτικοποιήσεις. Εκπαιδευτικοί από την Chiapas, την Michoacan
και την Veracruz εντάχθηκαν επίσης στον αγώνα στην πρωτεύουσα. Επιπλέον, διαδηλώσεις
εκπαιδευτικών έχουν ξεσπάσει και σε 27 άλλες πολιτείες σε όλη τη χώρα.
Στις 13 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε ότι θα άδειαζε την πλατεία
Zocalo προκειμένου να ετοιμαστεί για τους εορτασμούς της ημέρας ανεξαρτησίας, δύο
μέρες αργότερα. Η ένωση εκπαιδευτικών αρνήθηκε να αποχωρήσει και η κυβέρνηση
απάντησε με ωμή βία επιστρατεύοντας 3600 αστυνομικούς που έκαναν χρήση δακρυγόνων,
ενός κανονιού νερού και ελικοπτέρων Black Hawk για να τους διώξει. Υπήρξαν πάνω από
τριάντα συλλήψεις, πολλοί τραυματίες και χιλιάδες που αναγκάστηκαν να φύγουν από την
πλατεία χωρίς τα πράγματά τους. Εν τέλει πολλοί κατέληξαν στο μνημείο της
επανάστασης όπου έστησαν ένα καινούργιο καταυλισμό.
Δύο μέρες αργότερα, την ημέρα ανεξαρτησίας του Μεξικού, σχεδόν δέκα χιλιάδες
άνθρωποι, μεταξύ τους και δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές και φοιτητές διαδήλωσαν
ενάντια στην καταπίεση και την καταστολή.

**********************************************
"Οι μεταρρυθμίσεις θα περάσουν με αίμα" Ο Μεξικανός Πρόεδρος Pena-Nieto

Κατά τη διάρκεια της νύχτας την Παρασκευή στις 13 του μήνα, δυνάμεις της αστυνομίας
έδιωξαν τους διαδηλωτές από την Xalapa, Veracruz και δύο ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και
ακτιβιστές συνελήφθησαν. Σε αυτή την φωτογραφία οι διαδηλωτές στην Πόλη του Μεξικού
αναρωτιούνται τι κάνει η επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους τραυματίες και τους
αγνοούμενους των εκδιωγμών στην πρωτεύουσα και στη Xalapa.

Παραδοσιακά οι Μεξικάνοι φωνάζουν "El Grito" (η κραυγή) στη μνήμη της ανεξαρτησίας του
Μεξικού από την Ισπανία. "Είναι μια καλή μέρα για να θυμηθούμε γιατί φωνάζουμε θάνατος στην κακή κυβέρνηση!". "Δεν θέλω την προεδρική κραυγή. Υποστηρίζω την κραυγή

των εκπαιδευτικών."

"Πολλοί εξέφρασαν αισθήματα ντροπής, γιορτάζοντας τη μέρα ανεξαρτησίας ενώ η χώρα
καταστέλλει με αυτό τον τρόπο τους εκπαιδευτικούς. "Σήμερα πονάει να είσαι Μεξικανός."

"Σε πολλές από τις προηγούμενες πορείες που οργανώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς
συμμετείχαν μόνο λίγες άλλες κοινωνικές ομάδες. Σε αυτή την πορεία υπήρχαν
οργανώσεις φοιτητών και άλλων κοινωνικών ομάδων και σε αυτή τη φωτογραφία οι
εκπαιδευτικοί ευχαριστούν τον κόσμο για την στήριξη στον αγώνα τους.

"Πείτε όχι στην επονομαζόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση." Πολλοί από τους
εκπαιδευτικούς κάνουν κριτική στην μεταρρύθμιση λέγοντας ότι δεν κάνει τίποτα για να
βελτιώσει την εκπαίδευση. Είναι απλά υποβάθμιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

"Ολική στήριξη στους εκπαιδευτικούς. Εγώ, όπως και εκείνοι, έχουν αξιοπρέπεια και
θέλουν ένα καλύτερο μέλλον με συνειδητοποιημένους πολίτες. Μομφή στον Pena."

Αφού εκδιώχτηκαν από την πλατεία Zocalo οι εκπαιδευτικοί έστησαν τις σκηνές τους
ενάμιση χιλιόμετρο μακριά, στο μνημείο της επανάστασης.

"Δεν έχουμε ανεξαρτησία, δικαιοσύνη ή ελευθερία. Έχουμε μόνο μια δικτατορία
εκμετάλλευσης, μιζέριας και αιματοχυσίας."

Οι δυνάμεις καταστολής είναι πάντα εκεί στις διαδηλώσεις των εκπαιδευτικών. Αυτή η
φωτογραφία τραβήχτηκε κατά την διάρκεια μιας μεγάλης κινητοποίησης των
εκπαιδευτικών την 1 Σεπτέμβρη, λίγο πριν συλληφθούν 16 ακτιβιστές μεταξύ των οποίων
και ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι.

Στένσιλ και γκραφίτι υπάρχουν παντού στους δρόμους από τους οποίους περνάνε οι
διαδηλώσεις. Εδώ ο Εμιλιάνο Ζαπάτα κρατά ένα μολύβι και λέει, "υπερασπιστείτε την
εκπαίδευση."

Τα μέσα ενημέρωσης καταγγέλλουν τις κινητοποιήσεις των καθηγητών ως ένα βίαιο κίνημα.
Αυτό το γραφίτι απαντά στην στοχοποίηση των κινητοποιήσεων λέγοντας "Το πιο βίαιο
πράγμα σε μια κοινωνία είναι η άγνοια"

Πολλοί ασκούν κριτική στον Pena-Nieto που προχώρησε το άνοιγμα του Μεξικού σε ξένες
επενδύσεις. Σε αυτά τα πανό, ο Hidalgo, ο Μεξικάνος υπερασπιστής της ανεξαρτησίας
διώχνει τον "προδότη" Pena-Nieto.
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