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Κατατέθηκε χθες στη Βουλή νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» (https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-https://www.hellenicparliament.gr/NomothetikoErgo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=f31f14e0-2a45-4999-b6b2-aa9d01836f05), που πρόκειται να
ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, στο οποίο μεταξύ άλλων περιέχεται ρύθμιση για το πανεπιστημιακό
άσυλο με τίτλο «Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος».
Πρόκειται για την κατάργηση του θεσμού, την οποία η νέα κυβέρνηση της ΝΔ είχε κάνει ήδη γνωστή
προεκλογικά και αποτελούσε πρώτη προτεραιότητά της.
Το αφήγημα της ΝΔ ότι το άσυλο συνδέεται με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα - το ονομάζει
μάλιστα «άσυλο ανομίας» ή και «άσυλο εγκληματιών» - δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι
όποιες εικόνες ανομίας (https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-π.χ. διακίνηση ναρκωτικών), που προβάλλονται καθημερινά από τα ΜΜΕ
προκειμένου να πειστεί η κοινή γνώμη, δεν πρόκειται να εκλείψουν στην κοινωνία με την κατάργηση του
ασύλου. Αυτά είναι βαθειά κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν παντού και όχι μόνο στα πανεπιστήμια
και δεν αποτελούν απλά ένα θέμα αστυνόμευσης. Η εγκληματικότητα και η ανομία δεν γεννιέται, ούτε
θρέφεται στο πανεπιστήμιο. Στη δυσφήμιση του ασύλου είχε προχωρήσει και η πρώην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
με το πόρισμα της «Επιτροπής Παρασκευόπουλου» που τσουβάλιαζε στην κυριολεξία τις καταλήψεις των
φοιτητών με περιστατικά εγκληματικότητας, όπως τη διακίνηση ναρκωτικών, μικροκλοπές κ.ά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο, που ψηφίστηκε στο νόμο Γιαννάκου (https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-επί ΝΔ) και
επανέφερε ο νόμος Γαβρόγλου (https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ), αντικαθιστώντας το νόμο Διαμαντοπούλου
(https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-ΠΑΣΟΚ), επιτρέπει την αυτεπάγγελτη επέμβαση της αστυνομίας για αδικήματα κακουργηματικού
χαρακτήρα. Για οποιαδήποτε δε άλλα αδικήματα επιτρέπεται η επέμβαση της αστυνομίας κατόπιν άδειας
των πρυτανικών αρχών. Είναι επομένως υποκριτική η όποια ανησυχία της κυβέρνησης για φαινόμενα
ανομίας στους χώρους των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
Αντίθετα, η κατάργησή του πανεπιστημίου ασύλου συνδέεται με το δόγμα «νόμος και τάξη» που
προσπαθεί να επιβάλει η νέα κυβέρνηση και μέσα στα Ανώτατα Ιδρύματα. Η κυβέρνηση της ΝΔ επιτίθεται
στο άσυλο για να χτυπήσει αλλά και να αποτρέψει την ανάπτυξη των αγώνων, που μπορούν να
αμφισβητούν και να μπλοκάρουν στην πράξη τις σκληρές αναδιαρθρώσεις, που προωθούνται, να
εμποδίσει το φοιτητικό κίνημα να συντονίζεται με τις αγωνίες και τους αγώνες της υπόλοιπης νεολαίας και
του κόσμου της εργασίας, να αποτελεί τον πυροδότη ευρύτερων κοινωνικών αντιστάσεων, τη δυνατότητα
να δημιουργούνται ρήξεις στις αντιεκπαιδευτικές και αντιλαϊκές πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων.
Ταυτόχρονα η κατάργηση του ασύλου στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση της
επιχειρηματικότητας και ιδιωτικοποίησης του πανεπιστημίου.
Το Πανεπιστημιακό Άσυλο κατακτήθηκε μετά από σκληρούς και αιματηρούς κοινωνικούς αγώνες και δεν
ήταν ποτέ δεδομένο. Είναι ιστορικά συνυφασμένο με την ακαδημαϊκή ελευθερία, τη ελεύθερη διακίνηση
ιδεών, τη δράση του φοιτητικού και γενικότερα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ως εκ τούτου, η
προστασία του ασύλου, πέρα από τον ιστορικό χαρακτήρα και την συμβολική αξία, αποτελεί τη θεσμική
πραγμάτωση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης παραγωγής και διακίνησης γνώσης και ιδεών.
Οφείλουμε να αντισταθούμε στα σχέδια της κυβέρνησης για την κατάργησή του, τόσο σε θεσμικό επίπεδο,
όσο και στην πράξη. Υπερασπιζόμαστε το άσυλο μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους των
εργαζομένων στο πανεπιστήμιο, των συλλόγων ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΕΠ. Υπερασπιζόμαστε με κάθε τρόπο την
ακαδημαϊκή ελευθερία και δημοκρατία, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών!
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