Δίκτυο Πανεπιστημιακών

Πρόταση στη συνεδρίαση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ στις 4/9/2012
H μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης συνεχίζεται με αυξανόμενη θέρμη εντείνοντας καθημερινά την
εξαθλίωση και φτωχοποίηση του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας: νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων,
νέες αυξήσεις φόρων και τιμών, απολύσεις και τεράστια ανεργία, διάλυση του κοινωνικού κράτους, ξεπούλημα
της δημόσιας περιουσίας. Η κυβέρνηση που αφήνει ασθενείς με σοβαρές παθήσεις να πεθαίνουν, δεν έχει
κανέναν απολύτως ενδοιασμό να διαλύσει και την Παιδεία. Στο στόχαστρό της μπαίνουν τα Πανεπιστήμια και
οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι: νέες πρωτοφανείς περικοπές στις αποδοχές των διδασκόντων που οδηγούν τους
συναδέλφους με μοναδική πηγή εσόδων τον μισθό τους -αυτοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία- σε
πρωτοφανή οικονομική ανέχεια που με τη σειρά της θα δρομολογήσει ομαδική φυγή συναδέλφων σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ελληνικά Πανεπιστήμια και την μη συμμετοχή
τους στην ανασυγκρότηση της χώρας, ανάμεσα στα άλλα δεινά.
Την ίδια ώρα ο στραγγαλισμός και η οριστική διάλυση των Πανεπιστημίων συνεχίζεται με την μη απόδοση της
ανεπαρκέστατης –ούτως ή άλλως- χρηματοδότησης, με την καταλήστευση των διαθεσίμων των Πανεπιστημίων
μέσω του PSI, με τον μη διορισμό εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, με τις μηδενικές πιστώσεις για συμβασιούχους
διδάσκοντες ΠΔ407/80,
ενώ το
σχέδιο
“Αθηνά”
ετοιμάζεται
για συγχώνευση/κατάργηση
Ιδρυμάτων/Σχολών/Τμημάτων, για απολύσεις μελών ΔΕΠ και προσωπικού, για μείωση θέσεων φοιτητών,
στην κατεύθυνση συρρίκνωσης της Παιδείας κατά 30%, όπως προβλέπεται από το πρώτο Μνημόνιο! Η
εργασιακή εφεδρεία επαναφέρει την απειλή της ανεργίας για τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια. Η
φοιτητική μέριμνα εξαφανίζεται, τα δωρεάν συγγράμματα καταργούνται, ενώ εισάγονται δίδακτρα καθιστώντας
πλέον τις σπουδές προνόμιο μόνο για τα παιδιά των πλούσιων οικογενειών.
Παράλληλα, στο θεσμικό πλαίσιο, η κυβέρνηση με τον Ν.4076/2012 προσπαθεί να αλλάξει τακτική, αλλά
παραμένει πιστή στη φιλοσοφία του Ν.4009/2011 που διαλύει το δημόσιο, δωρεάν, δημοκρατικό Πανεπιστήμιο.
Οι τροπολογίες που έγιναν στον 4076/2012 δεν αλλάζουν τον επιχειρηματικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου,
δεν ακυρώνουν την απόσυρση της πολιτείας από τη συνταγματική της υποχρέωση να χρηματοδοτεί επαρκώς
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν αποτρέπουν την διάλυση των σπουδών και των εργασιακών δικαιωμάτων
των αποφοίτων, δεν αναιρούν το ολιγαρχικό αντιδημοκρατικό μοντέλο διοίκησης. Οι τροποποιήσεις που
αναγκάστηκε να κάνει το υπουργείο, σ' έναν νόμο που διατυμπάνιζε ότι είχε ψηφιστεί από την πλειοψηφία της
μνημονιακής Βουλής, ήταν αποτέλεσμα του αγώνα της μαχόμενης πανεπιστημιακής κοινότητας και παράλληλα
μια προσπάθεια της κυβέρνησης να διευρύνει τις συμμαχίες της στο εσωτερικό των πανεπιστημίων.
Αποδεικνύεται ότι ο συλλογικός αγώνας μπορεί να ορθώσει σημαντικά εμπόδια στην ισοπεδωτική κυβερνητική
πολιτική, και ότι είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στην νίκη τελικά.
Η κυβέρνηση καταργεί το δικαίωμα στη μόρφωση, διαλύει τα πανεπιστήμια, εξαθλιώνει τους πανεπιστημιακούς
δασκάλους. Η σημερινή ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ φέρει τεράστια ευθύνη για την ακινησία του κλάδου στα δύο αυτά
και πλέον χρόνια μνημονιακής πολιτικής, για την επί της ουσίας πολιτική της βούληση να προετοιμάσει την
αποδοχή αυτής της πολιτικής αντί να αντιπαλέψει τα μέτρα που θέτουν υπό ασφυξία τα πανεπιστήμια και τους
πανεπιστημιακούς δασκάλους.
Το ΔΙΚΤΥΟ Πανεπιστημιακών εκτιμά ότι οι Σύλλογοι Διδασκόντων σε συνεργασία με τις άλλες συνιστώσες
της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές και εργαζομένους), πρέπει να αναλάβουν τον αγώνα για την
ανατροπή αυτής της καταστροφικής πολιτικής, να συνδεθούν με τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες, να βρουν
κοινό βηματισμό με τους άλλους κοινωνικούς αγώνες και τελικά να στοχεύσουν στην συνολική ανατροπή της
μνημονιακής πολιτικής και της κυβέρνησης που την υπηρετεί.
Το ΔΙΚΤΥΟ Πανεπιστημιακών προτείνει:
Άμεση σύγκλιση Γ.Σ. Συλλόγων Διδασκόντων με πλαίσιο όπως σε γενικές γραμμές περιγράφεται παραπάνω, με
βασικές διεκδικήσεις το μισθολογικό, τη μη διάλυση των πανεπιστήμιων (με τα σημεία που αναφέρονται
παραπάνω) και την κατάργηση του θεσμικού πλαισίου (Ν.4009/2011 και 4076/2012). Προτείνουμε
πολύμορφες δράσεις και πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των Συλλόγων
Διδασκόντων σε συντονισμό με τους ΦΣ και τους Συλλόγους Εργαζομένων, σε συντονισμό με πανελλαδικές
απεργιακές κινητοποιήσεις Συνομοσπονδιών/Ομοσπονδιών Εκπαιδευτικών, με ημερομηνία έναρξης που θα
οριστεί στα μέσα Σεπτεμβρίου, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονοδιάγραμμα ψήφισης των νέων μέτρων.

