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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ «∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σαρωτικές αλλαγές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση προανήγγειλε την Κυριακή 26/09 από τους ∆ελφούς ο
πρωθυπουργός της χώρας, αποκαλύπτοντας µε τον πιο ωµό τρόπο το σκληρό πρόσωπο του καπιταλισµού που απαιτεί
µπίζνες και κέρδη στην εκπαίδευση. Εξειδικεύοντας το «πλαίσιο αλλαγών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση» που είχε
ανακοινωθεί από την υπουργό παιδείας στην τελευταία σύνοδο των πρυτάνεων στα τέλη του Ιούνη, η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας επάξια το έργο της κυβέρνησης της Ν∆, φαίνεται αποφασισµένη να κατεδαφίσει ό,τι έχει
αποµείνει από το δηµόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης παραδίδοντάς την στις ορέξεις των µονοπωλίων.
Η µόρφωση δίνεται µε το κουπόνι και µετριέται σε πιστωτικές µονάδες, τα ιδρύµατα µετατρέπονται σε
επιχειρήσεις παροχής εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών, οι καθηγητές σε πλασιέ κυνηγούς πελατών, εισάγονται οι
επιχειρήσεις στη διοίκηση, στη δοµή και στο περιεχόµενο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η λεγόµενη «διοικητική και
οικονοµική αυτοτέλεια» των ΑΕΙ αντικαθιστά τα εκλεγµένα όργανα διοίκησης µε «Συµβούλια ∆ιοίκησης» και
«Περιφερειακά Συµβούλια των ΑΕΙ», απόλυτα ελεγχόµενα από επιχειρηµατικά συµφέροντα, που ως κύριο έργο τους
θα έχουν την εδραίωση του επιχειρηµατικού χαρακτήρα των ιδρυµάτων και την εξεύρεση πόρων εκτός κρατικού
προϋπολογισµού, από τον ιδιωτικό τοµέα και από δίδακτρα. Η κρατική χρηµατοδότηση θα γίνεται µέσω της «κάρτας
του φοιτητή», µε όρους αγοραίους, καθιστώντας έτσι τα ΑΕΙ επιχειρήσεις που θα κυνηγούν φοιτητές/πελάτες. Η
σχολή, ή το ΑΕΙ, γίνεται η βασική ακαδηµαϊκή µονάδα όπου θα εισάγεται κάθε φοιτητής, θα διαµορφώνει ατοµικό
πρόγραµµα σπουδών και ατοµικό πτυχίο. Καταργείται έτσι κάθε έννοια επιστηµονικού αντικειµένου που αντιστοιχεί
στα τµήµατα, δηλαδή η αντικειµενική βάση για διεκδίκηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Οι επιχειρήσεις θα
καθορίζουν τα οικονοµικά και την λειτουργία των ιδρυµάτων, ακόµη και τους όρους εργασίας του προσωπικού.
Προβλέπονται «χορηγοί» ακαδηµαϊκών εδρών. Η «διεθνοποίηση» σηµαίνει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
Πανεπιστηµίου-επιχείρηση, που θα προσελκύει πελάτες, θα εξάγει εκπαιδευτικά και ερευνητικά προϊόντα και
υπηρεσίες, θα ιδρύει παραµάγαζα στο εξωτερικό. Οι συγχωνεύσεις και η κατάργηση Τµηµάτων είναι η βάση για να
δηµιουργηθούν ιδρύµατα συγκεντρωµένα και ευέλικτα όσον αφορά στη σύναψη εταιρικών σχέσεων µε τις επιχειρήσεις,
ενώ θα γίνουν αφορµή για συρρίκνωση δραστηριοτήτων και απολύσεις προσωπικού. Όλες αυτές οι αλλαγές
συµπληρώνονται από τη λεγόµενη «αξιολόγηση και λογοδοσία» που θα γίνεται µε κριτήρια το τζίρο και τα
απονεµόµενα πτυχία.
Με τον προσχηµατικό διάλογο επιδιώκεται η εξασφάλιση της µέγιστης συναίνεσης της πανεπιστηµιακής
κοινότητας, η στήριξη του «πλαισίου αλλαγών» και η συµβολή της στην υλοποίησή του. Και πριν το νόµο - πλαίσιο της
Ν∆ είχαν προηγηθεί αντίστοιχα τραπέζια διαλόγου, είχαν επιστρατευτεί 400 πρόθυµοι συνάδελφοι, είχαν οργανωθεί
ακροάσεις και συζητήσεις, µε τον ίδιο στόχο: την εµφάνιση συναίνεσης, µε αντάλλαγµα ένα µερίδιο στα αναµενόµενα
κέρδη.
Το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας σε ντόπιους και ξένους «επενδυτές», ο τζόγος, τα ΑΕΙ-super market, η
έρευνα για την εξυπηρέτηση των «αναγκών» των επιχειρήσεων, είναι το «αναπτυξιακό µοντέλο» της κυβέρνησης για
την αύξηση της κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Υπηρετεί την «ανάπτυξη» που στηρίζεται σε
µειωµένους µισθούς, στη δουλειά ως το θάνατο, στη φοροληστεία των εργαζοµένων. Την ανάπτυξη που παίρνει ακόµα
περισσότερα από τους εργαζόµενους και τα δίνει στους µεγαλοεπιχειρηµατίες.
ΩΣ Ε∆Ω. Είναι η ώρα να υπάρξει οργανωµένη αντίδραση σε αυτήν την επέλαση από το εκπαιδευτικό
επιστηµονικό δυναµικό, τους φοιτητές, το σύνολο των εργαζοµένων που πλήττονται από την αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του µνηµονίου, της Ε.Ε. και των υποστηριχτών της, όσων δεν έχουν υποκύψει στην λογική
του «Πανεπιστήµιου-ΑΕ». ∆ρόµος ανοιχτός για το Πανεπιστήµιο και την επιστήµη είναι αυτός που υπηρετεί το λαό
και τις ανάγκες του.
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