ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Όχι στο κλείσιμο του Indymedia! Να μην περάσει η καταστολή!
Το πανεπιστημιακό άσυλο είναι αδιαπραγμάτευτο
Οι δυνάμεις της υποτέλειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής που έχουν
καταδικάσει
εκατομμύρια εργαζομένων στην ανεργία, τη φτώχεια, την
εξαθλίωση, χιλιάδες νέους στη μετανάστευση, οι δυνάμεις που έχουν επιβάλει
τον εργασιακό μεσαίωνα και καταστρέφουν τη δημόσια παιδεία και υγεία
αλλά και κάθε δημόσια λειτουργία, οι δυνάμεις που εξευτέλισαν κάθε έννοια
δικαίου, Σύνταγμα, Βουλή και δημοκρατική νομιμότητα, και έχουν μετατρέψει
την χώρα μας σε
προτεκτοράτο των ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, οι δυνάμεις αυτές
επιβάλλουν με άγρια
καταστολή και χωρίς προσχήματα «τη δική τους
νομιμότητα» στην κοινωνία.
Οι καθεστωτικές δυνάμεις που πανηγύριζαν την κατάργηση του
Πανεπιστημιακού Ασύλου (ψήφιση του νόμου 4009/11) έχουν βαλθεί
σχεδιασμένα να πνίξουν κάθε κριτική σκέψη και κοινωνική αντίσταση μέσα στο
πανεπιστήμιο. Σε αυτό το σχέδιο εντάσσεται και η κορύφωση της επιχείρησης
για το ξήλωμα του Indymedia από το ΕΜΠ - κάτι που γι' αυτές τις δυνάμεις,
αποτελούσε πάντα και συμβολικό στόχο. Εμείς το λέμε καθαρά: το να
χρησιμοποιούν ανεξάρτητα κινηματικά μέσα ενημέρωσης και διαλόγου τις
υποδομές του δημόσιου πανεπιστημίου και αναγκαίο είναι και θεμιτό. Θέλουμε
ένα πανεπιστήμιο στο πλευρό των κινημάτων και των αγώνων και όχι ένα
αποστειρωμένο πεδίο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Είμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε συλλογική και ατομική έκφραση διαφορετικού
λόγου από τον κυρίαρχο, σε κάθε στάση αντίστασης και αξιοπρέπειας
απέναντι στη βαρβαρότητα που μας επιβάλλουν. Καταγγέλλουμε τις δυνάμεις
καταστολής που καταπάτησαν για μια ακόμη φορά το Πανεπιστημιακό Άσυλο,
εισβάλλοντας χτες στα Προπύλαια και στο χώρο της πρυτανείας του ΕΚΠΑ,
συλλαμβάνοντας όσους διαμαρτύρονταν για το κλείσιμο του Indymedia.
Προχώρησαν, όπως καταγγέλλεται, στη συλλογή αποτυπωμάτων και DNA
μέσα από στους πανεπιστημιακούς χώρους, που προμηνύει διώξεις και
σκευωρίες ενάντια σε αγωνιστές. Συμπορευόμαστε με τους φοιτητικούς
συλλόγους και συμμετέχουμε στη διαδήλωση την Παρασκευή 26 Απριλίου στις
7.00 μ.μ. το απόγευμα από τα Προπύλαια προς τη Βουλή.
Τα σχέδιά τους δεν πρέπει να περάσουν!
Η τρομοκρατία δεν πρέπει να περάσει!
“Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά”
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