ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Σχετικά με την πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας για συνάντηση με την ΠΟΣΔΕΠ
για τον «νέο νόμο για τα ΑΕΙ»
Μετά από 9 μήνες προσχηματικού διαλόγου, με την πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας
να απαιτεί την άμεση απόσυρση του «κειμένου διαβούλευσης», η κυβέρνηση λίγο πριν λήξει το
ακαδημαϊκό έτος (!) δίνει στην δημοσιότητα «εισήγηση για τις αλλαγές στα ΑΕΙ», που αποτελεί
το επιτελικό σχέδιο για την πλήρη διάλυση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και
προωθεί την ψήφιση νέου νόμου μέσα στον Ιούλιο. Αφού η «εισήγηση» δόθηκε στην
δημοσιότητα, όχι όμως στα πανεπιστήμια, και ενώ ο νέος νόμος (ή κάποια παραλλαγή του)
κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η Υπουργός καλεί την ΠΟΣΔΕΠ για να της «παραδώσει το νέο νόμο»
λίγο πριν την ψήφισή του!
Το Δίκτυο Πανεπιστημιακών καταγγέλλει την κυβέρνηση και την Υπουργό που εν μέσω θέρους
επιδιώκει να περάσει τον «νέο νόμο για τα ΑΕΙ». Έχοντας απέναντί της πανεπιστημιακούς και
φοιτητές, η κυβέρνηση ζητάει τώρα με αυτή τη συνάντηση χείρα βοηθείας από την ΠΟΣΔΕΠ.
Το Δίκτυο Πανεπιστημιακών δεν προσέρχεται σε συνάντηση με μία κυβέρνηση που δεν έχει καμία
νομιμοποίηση και ψηφίζει μέτρα μέσα σε όργιο βίας και καταστολής κατά των εργαζομένων. Δεν
προσερχόμαστε σε συνάντηση με μία κυβέρνση που το μόνο που επιφυλάσσει στην νεολαία είναι
η ανεργία, η φτώχεια και η μετανάστευση. Το Δίκτυο Πανεπιστημιακών θα βρίσκεται στους
δρόμους μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, τη νεολαία και το λαό, στον κοινό αγώνα για
την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής της.
Καλούμε τα μέλη της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ να μην δώσουν με την παρουσία τους άλλοθι στην
κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή το σχέδιό της για την οριστική κατεδάφιση της δημόσιας
δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης μετά από μια «συνάντηση» με το συνδικάτο των
πανεπιστημιακών.
Καλούμε την ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ να εγκαταλείψει τον ρόλο του συνομιλητή της κυβέρνησης, να
συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες Διοικούσα Επιτροπή με την συμμετοχή όλων των συλλόγων ΔΕΠ
για την οργάνωση της αντίστασης κατά της ψήφισης του νέου νόμου και την συγκρότηση ενός
ισχυρού μετώπου αντίστασης κατά της επερχόμενης ισοπέδωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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