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„Spartacus pentru educație”. Elevii ies la protest!

Elevul Anonim, prima mișcare socială anonimă dedicată elevilor la nivel național,
îndeamnă toți elevii din România să protesteze în perioada 13 septembrie - 5
octombrie 2021. Astfel, în data de 13 septembrie, în timpul desfășurării
festivităților de deschidere a anului școlar în fiecare unitate de învățământ
preuniversitar, îi încurajăm pe cei care nu mai suportă nedreptățile din sistemul
educațional, de orice tip, să se alăture protestului intitulat „Spartacus pentru
educație”.

Acest protest se bazează pe filmul „Spartacus” de Stanley Kubrick, care are o
scenă în care gladiatorul Spartacus urma să fie prins pentru răscoala sa
împotriva sclaviei în Imperiul Roman, însă susținătorii săi au răspuns toți la
întrebarea „Care din voi e Spartacus?”. Spartacus a răspuns afirmativ. Totuși, toți
susținătorii săi au zis: „Nu, EU sunt Spartacus!”. Astfel, toți ne unim, fiecare în
școala lui și protestăm și noi abuzurile din sistemul educațional românesc,
spunând sub numele vocii anonime a educației: „Nu, EU sunt Elevul Anonim și
protestez sistemul educațional!”.

Dorim să tragem un semnal de alarmă cu privire la vocea elevilor neauzită de
către decidenți. Noi, beneficiarii primari ai educației, trăim într-o incertitudine
continuă. Nu mai acceptăm ca sistemul de educație să fie călcat în picioare de
către clasa politică. Toate deciziile luate degradează educația din România.
Cursurile din noul an școlar care începe în mai puțin de o lună și lipsa unui plan
care să ne spună ce se va întâmpla transmite eșecul Guvernului României,
respectiv ministerelor de resort, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, de a
comunica informații concrete.
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Ne unim și protestăm pentru mai multe probleme din școala românească!
Suntem sătuli de instituțiile publice care ne ignoră și de toți funcționarii publici
care nu iau în seamă vocea noastră. Educația contează pentru unii dintre ei doar
în campanii politice, însă, sunt și excepții, candidații cărora nu le pasă deloc de
educație, deoarece elevii nu pot să-i voteze. Dragi primari, consilieri locali,
consilieri județeni, parlamentari, guvernanți, domnule președinte, așteptați-vă ca
elevii să vă arate viitorul carierelor dumneavoastră politice la următoarele
alegeri!

Transportul gratuit al elevilor rămâne inexistent datorită guvernanților ce nu le
pasă de noi. Consiliile Județene nu au fonduri pentru a aloca bani pentru
transportul elevilor. Premierul României, Florin Cîțu, manipulează opinia publică
pentru creșterea imaginii sale, în timpul campaniei pentru funcția de Președinte
al Partidului Național Liberal. Promite, dar uită să acorde bani pentru transportul
elevilor la execuția bugetară. Tot, privind transportul, tragem un semnal de
alarmă asupra Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2021, ordonanță
aprobată de Guvern, fără a intra într-o dezbatere publică. Privind bursele, sunt
localități care nu dau burse elevilor, neavând o Hotârâre de Consiliu Local sau
dau, dar nu în cuantumuri realistice. De școlile care au spus răspicat că elevii nu
au voie cu tabletele primite în timpul vacanței de vară, ce să mai spunem?

Tot pe 13 septembrie, la ora 13:00, în Piața Victoriei din București, Asociația
Elevilor din Constanța, Asociația Vâlceană a Elevilor, Asociația Elevilor din
București și Ilfov, Asociația Elevilor din Bacău și Asociația Elevilor din Maramureș
organizează protestul #primaziinstrada.

„Ți-ar plăcea ca școala ta să arate ca în filme? Să nu mai fie bănci rupte? Ca toți
elevii să beneficieze de o masă caldă? Profesorii să vină cu zâmbetul pe buze la
ore, fără a fi chinuiți de salarii mici? Să primească toți elevii burse? Să ai
transportul gratuit? Să scadă rata abandonului școlar și a analfabetismului
funcțional? Să mergi cu plăcere la școală? Poate sună ca un vis, dar acesta poate
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deveni realitate, dacă sunt luate toate măsurile necesare. Învățământul se află
într-o stare deplorabilă, dar asta strict pentru că autoritățile și-au bătut joc de el
atâta timp. Nu putem determina decidenții să acționeze decât dacă ne mobilizăm
cu toții. E momentul să luptăm pentru un învățământ mai bun! Alătură-te nouă,
și petrece prima zi de școală în stradă!#primaziinstrada” transmit asociațiile de
elevi privind protestul organizat de acestea.

Protestul inițiat de Elevul Anonim, „Spartacus pentru educație”, vine în sprijinul
elevilor cărora le este frică, nu au resursele necesare, nu pot fi prezenți la
protestul din București sau doresc să-și păstreze anonimatul.

„Elevi, părinți, profesori, voi sunteți actorii educaționali care trebuie să spună
problemele din educație fără frică! Dacă noi nu ne ridicăm împotriva deciziilor
luate din pix cu scopul de a degrada educația, atunci cine? Alăturați-vă
protestului „Spartacus pentru educație”, iar, de pe 13 septembrie, când intrați în
curtea școlii, până în 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației, protestează alături
de Elevul Anonim! Poartă ceva negru dacă vrei să ții doliu pentru educație.
Poartă ceva roșu dacă ești furios cu ce se întâmplă și, dacă vrei să arăți
solidaritate poartă ceva alb pentru a simboliza Elevul Anonim. O mică bucată de
material într-una din culorile de mai sus înfășurată pe mână ar fi excelent!
Totodată, încurajăm participarea la protestul organizat de asociațiile de elevi din
România, în Piața Victoriei, pe 13 septembrie, ora 13:00. Acesta este modul
nostru de a transmite problemele prin care trecem în școala românească!” a
declarat un reprezentant al mișcării sociale anonime dedicată elevilor, Elevul
Anonim.

Elevul Anonim este prima mișcare socială anonimă dedicată elevilor din România. Apariția
proiectului a luat amploare în luna februarie 2020. Scopul nostru este de a ne concentra pe
conștientizarea socială și acțiunea comunității. Nu ne identificăm ca o organizație sau o
structură reprezentativă față de elevi, precum consiliile elevilor sau asociațiile de elevi. Dorim
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să facem auzite vocile elevilor din România, sub anonimat, aducând în prim plan abuzurile din
sistemul educațional românesc. Vrem să amplificăm vocile individuale ale elevilor, prestând
ca și un singur elev când de fapt sunt mai mulți în spatele numelui de Elev Anonim. Sloganul
nostru este „Vocea anonimă a educației!”

Nu iertăm – Fiecare mandat de ministru la Ministerul Educației ne amintește de abuzurile din
sistemul de educație românesc, pe care noi, beneficiarii primari ai educației, nu le putem ierta
atât de ușor.

Nu uităm – Modificările peste noapte, deciziile luate din pix fără consultarea elevilor sunt
câteva aspecte pe care Elevul Anonim nu le uită și nici nu le iartă.

Sesizăm – Așteptați-vă de la noi, ca în momentul în care primim problemele elevilor, sub
anonimat, să acționăm în sprijinul lor. Vom sesiza abuzurile și vom solicita colaborări cu
consiliile elevilor și asociațiile elevilor (singurele structuri reprezentative ale elevilor, cu cadru
legal, din România).
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