Δίκτυο Πανεπιστημιακών
Η επίθεση στο δημόσιο πανεπιστήμιο συνεχίζεται με απολύσεις εκατοντάδων
συμβασιούχων διδασκόντων!
Η κυβέρνηση, ενώ αντιμετωπίζει με αυταρχισμό, απειλές και αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις τις
αντιστάσεις στην εφαρμογή του νέου νόμου, συνεχίζει, και πριν απ' αυτόν, με όλα τα μέσα την
κατεδάφιση του δημόσιου πανεπιστημίου.
Έστειλε στα πανεπιστήμια την κατανομή για την πρόσληψη συμβασιούχων ορισμένου χρόνου
διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80: Από 625 που είχαν διατεθεί πέρσι, οι πιστώσεις για το φετινό
ακαδημαϊκό έτος μειώθηκαν στις 250! Πραγματική σφαγή στην πιο νευραλγική λειτουργία των
πανεπιστημίων, στους διδάσκοντες! Η μείωση κυμαίνεται από 50% μέχρι 80%! Το μεγαλύτερο
πλήγμα υφίστανται τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Ενδεικτικά : Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας α πό
59 πιστώσεις το 2010 θα διατίθενται φέτος μόνο 19 (!), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από 91
πιστώσεις διατίθενται φέτος 40!
Αυτό σημαίνει για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά πολλές εκατοντάδες απολύσεις συναδέλφων που
για πολλά χρόνια, συχνά με αντίξοες συνθήκες, προσέφεραν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.
Σημαίνει ακόμη ότι χιλιάδες μαθήματα δεν θα προσφερθούν, προγράμματα σπουδών δεν θα
ολοκληρωθούν, τα πτυχία αντικειμενικά θα υποβαθμιστούν! Η προτροπή της Υπουργού να
αναλάβουν τα μέλη ΔΕΠ τη διδασκαλία των μαθημάτων, που είχαν ανατεθεί στους συμβασιούχους
διδάσκοντες, εκφράζει τη βαρβαρότητα της ηγεσίας του Υπουργείου και την περιφρόνησή της
για το τι θα πει πανεπιστήμιο, γνωστικό και επιστημονικό αντικείμενο, τι σημαίνει διδασκαλία και
έρευνα!
Η κυβέρνηση, εκτελώντας το σχέδιο συρρίκνωσης και υποβάθμισης της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, εδώ και δύο χρόνια έχει περικόψει δραματικά τους διορισμούς εκλεγμένων μελών
ΔΕΠ, αφήνοντας εκατοντάδες νέους συναδέλφους σε “εφεδρεία” πάνω από δύο χρόνια μετά την
εκλογή τους, και έχει παγώσει τις προκηρύξεις νέων θέσεων ΔΕΠ. Σήμερα εξαγγέλλει δραματικές
μειώσεις πιστώσεων που θα οδηγήσουν εκατοντάδες συμβασιούχους διδάσκοντες στην ανεργία,
στην πλήρη υποβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών και θα διώξει από τα πανεπιστήμια νέους
ερευνητές.
Η κυβέρνηση συνεπής με την πολιτική εξόντωσης όλων των εργαζόμενων στον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα παραδίδει τους δημόσιους χώρους σε ιδιωτικά συμφέροντα. Μαζί με την Τρόικα
αποφασίζουν συγχωνεύσεις/καταργήσεις εκατοντάδων δημόσιων φορέων , στους οποίους
περιλαμβάνουν όλα τα πανεπιστήμια, και χιλιάδες απολύσεις (“εργασιακή εφεδρεία”)
εργαζόμενων σε αυτές. Μετά τις απολύσεις των συμβασιούχων διδασκόντων ανοίγει ο δρόμος για
απολύσεις άλλων εργαζόμενων
μέσα στα πανεπιστήμια, όπως άλλωστε γίνεται με τους
εργαζόμενους σε όλους τους υπό συγχώνευση φορείς.
Η επίθεση στρέφεται ενάντια σε όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
-ακόμη και οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι δεν γλιτώνουν τον οικονομικό στραγγαλισμό! Είναι
αναγκαία η συμπόρευση με όλους τους εργαζόμενους μέσα και έξω α πό τα πανεπιστήμια . Είναι
αναγκαία η συμπόρευση με τους φοιτητές που αγωνίζονται για την ανατροπή αυτής της πολιτικής
και της κυβέρνησης που την εφαρμόζει. Χρειάζεται πάνω απ' όλα αλληλεγγύη όλων των
εργαζομένων μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια.
Γι' αυτό καλούμε
- τις Πρυτανείες, τις Συγκλήτους, τις γενικές συνελεύσεις των τμημάτων, τους προέδρους
των τμημάτων να μη δεχθούν τις μειώσεις των πιστώσεων, που επιβάλλει η κυβέρνηση και
να αναδείξουν το “κλείσιμο” των Σχολών που επιχειρεί η Κυβέρνηση αναστέλλοντας τη
λειτουργία ιδρυμάτων και τμημάτων. Έχουν ακαδημαϊκό καθήκον να μη δεχθούν την
υποβάθμιση των πανεπιστημιακών σπουδών. Η “συμμόρφωση” με τις περικοπές και τις
απολύσεις, προδιαγράφει μόνο την πορεία προς την απόλυση των επόμενων μελών της
πανεπιστημιακής κοινότητας.
- καλούμε τους συλλόγους ΔΕΠ των πανεπιστημίων να προχωρήσουν σε απεργιακό αγώνα
διαρκείας και σε πολύμορφες κινητοποιήσεις για να ανακληθούν οι περικοπές.
Συντονίζουμε τον βηματισμό μας με το κίνημα των εργαζομένων για να ανατραπεί
συνολικά η αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική και η κυβέρνηση που την επιβάλλει.
- καλούμε τους συλλόγους όλων των εργαζομένων στα πανεπιστήμια να δείξουν έμπρακτα
την συμπαράστασή τους στους συμβασιούχους διδάσκοντες, που αυτή την στιγμή είναι οι
πρώτοι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια που πλήττονται. Ο συντονισμός και η αλληλεγγύη
είναι το όπλο όλων των εργαζομένων.
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