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Πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας: ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται, να
μην κατατεθεί προς διαβούλευση εν μέσω καραντίνας
Υποτίμηση και εκδικητικότητα προς την πανεπιστημιακή και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα
υποδηλώνει η πρόθεση της κυβέρνησης να βγάλει στη διαβούλευση, την Μ. Τετάρτη!, νομοσχέδιο
με σημαντικές αντιδραστικές ρυθμίσεις για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσα σε συνθήκες
πανδημίας, με τα πανεπιστήμια και τα σχολεία σε καραντίνα.
Όπως έχει γίνει γνωστό, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για:
ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών με δίδακτρα, συμπράξεις με πανεπιστήμια του εξωτερικού, την
ανάδειξη των πρυτανικών οργάνων, την επέκταση και καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Επιχειρείται έτσι να στηθούν νέοι τομείς και υποκαταστήματα στο πανεπιστήμιο-επιχείρηση, που
θα εμπορεύεται προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και άλλα «προϊόντα» και
«υπηρεσίες», και θα διευθύνεται από διοικήσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της
αγοράς.
Επίσης, θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις μεταγραφές, βάζοντας επιπλέον εμπόδια στους φοιτητές
για τους οποίους οι κυβερνήσεις διαχρονικά δε μεριμνούν ώστε να μπορούν να τους εξασφαλίσουν
όρους και συνθήκες για να σπουδάζουν χωρίς να επωμίζεται το κόστος η λαϊκή οικογένεια.
Παράλληλα, το νομοσχέδιο αφορά αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των Δημοτικών και
Γυμνασίων, αλλαγές στο Λύκειο κ.α., επιχειρώντας νέα χτυπήματα στα μορφωτικά δικαιώματα των
μαθητών και τους όρους και συνθήκες δουλειάς των εκπαιδευτικών.
Τόσο το ίδιο το νομοσχέδιο, όσο και η διαδικασία μέσω της οποίας προωθείται, συνιστούν
πράξεις εχθρικές προς τον κόσμο της εκπαίδευσης.
Η κυβέρνηση της ΝΔ φαίνεται ότι ζήλεψε τις «δόξες» της προκατόχου της κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
που πέρυσι τέτοιες μέρες, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, κατέθεσε αντίστοιχο νομοσχέδιο. Όπως
απέτυχαν τότε να πνίξουν τις αντιδράσεις, έτσι θα συμβεί και τώρα. Οι αγώνες και οι διεκδικήσεις
δε σταματούν και οι φωνές μας ακούγονται δυνατές, έστω και μέσα από τις μάσκες της καραντίνας,
έστω και μέσα στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε εμείς, οι φοιτητές μας, οι γονείς τους, οι
μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και όλος ο λαός.
Καλούμε την κυβέρνηση έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή, να μην προχωρήσει στην
κατάθεση του νομοσχεδίου προς διαβούλευση.
Αντί να επιχειρεί να περάσει, σε αυτές τις συνθήκες, ρυθμίσεις που εγκλωβίζουν ακόμα
περισσότερο τη λειτουργία των πανεπιστημίων στα δεσμά της αγοράς, να δώσει εδώ και τώρα
λύσεις στα τεράστια προβλήματα που έχουν αναδείξει με τις παρεμβάσεις και τις δράσεις τους
δεκάδες σύλλογοι και φορείς στα πανεπιστήμια και τους υπόλοιπους χώρους της εκπαίδευσης.
Καλούμε την ΠΟΣΔΕΠ και όλους τους Συλλόγους ΔΕΠ να είναι σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα, να
αντιδράσουν με κάθε τρόπο στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης.
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