ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισες,
Το σεληνιακό τοπίο εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων που επιχειρούν να
διαμορφώσουν κυβέρνηση, ΕΕ, μονοπώλια δεν ξεχωρίζει τον πανεπιστημιακό δάσκαλο,
από τον εργάτη, το δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο, τον μικροεπαγγελματία, το μικρό αγρότη,
τον άνεργο. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η ληστεία των
μισθών, σε συνδυασμό με τα νέα φορολογικά μέτρα, τη διάλυση της δημόσιας παιδείας
και υγείας βυθίζουν τη λαϊκή οικογένεια, στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση.
Υπονομεύουν το μέλλον της νέας γενιάς για δεκαετίες. Τα μέτρα που προωθούνται δεν
αφορούν ούτε μειώνουν το χρέος. Είναι προαποφασισμένα εδώ και πολύ καιρό. Υπηρετούν
την ασύδοτη κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου μέσα από τη δραστική μείωση της τιμής
της εργατικής δύναμης, την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, την κατάργηση
εργατικών/λαϊκών κατακτήσεων των τελευταίων 150 χρόνων.
Με σκληρούς ταξικούς αγώνες κατακτήθηκαν τα δικαιώματα που αφαιρούνται. Σ' αυτή την
κατεύθυνση πρέπει να βαδίσουμε για να τα υπερασπίσουμε. Μαζί με το μαζικό,
οργανωμένο και ταξικά προσανατολισμένο κίνημα μπορούμε να καταργήσουμε τα
μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, να αποτρέψουμε την φτωχοποίηση των
εργαζομένων, που παράγουν τον πλούτο. Με ένα κίνημα που ταυτόχρονα στοχεύει στη
μόνη διέξοδο προς όφελος του λαού: αποδέσμευση από την ΕΕ με λαϊκή εξουσία, που θα
προχωρήσει στη μονομερή διαγραφή του χρέους και στην κοινωνικοποίηση των
μονοπωλίων, θα κάνει το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει και θα αξιοποιήσει όλες
τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισες,
Η αναγκαία αναμόρφωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη ο λαός της χώρας
μας είναι στον αντίποδα των εκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων που εφαρμόζονται. Το
κίνημα στα ΑΕΙ πρέπει να αγωνισθεί για τη ριζική ανατροπή της σημερινής κατάστασης. Να
απαιτήσει επιστημονικό σχεδιασμό και κεντρικό προγραμματισμό της Ανώτατης
Εκπαίδευσης που θα στηρίζει την οικονομική, κοινωνική, επιστημονική, μορφωτική
ανάπτυξη της χώρας και θα στοχεύει στην κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών του
ελληνικού λαού. Να έρθει σε σύγκρουση με τους μηχανισμούς της ΕΕ, του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ
και των άλλων κέντρων που καθοδηγούν και υπαγορεύουν την πολιτική στην παιδεία, στην
εργασία, συνολικά στην κοινωνική ζωή. Να πολιτικοποιήσει τα αιτήματά του για Παιδεία
που θα υπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού και όχι του κεφαλαίου.
Η ΔΗΠΑΚ καλεί τους συναδέλφους να πάρουν μαζικά μέρος στην απεργία στις 20
Φεβρουαρίου. Να διαδηλώσουν μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Να αγωνιστούν
ενάντια στις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ενάντια στην
γενικότερη πολιτική της συγκυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ, με άμεσους στόχους:
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)

•
Να αυξηθεί άμεσα η χρηματοδότηση των ΑΕΙ για την αντιμετώπιση των μεγάλων
αναγκών λειτουργίας τους. Να καλύψει το κράτος όλες τις απώλειες από το “κούρεμα” των
ταμειακών υπολοίπων των ΑΕΙ, των ασφαλιστικών ταμείων και των νοσοκομείων.
•
Νέο πανεπιστημιακό μισθολόγιο με άξονες: α) κατάργηση του επιδοματικού
χαρακτήρα με ταυτόχρονη ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό, β)
αναγκαίες αυξήσεις για αξιοπρεπή διαβίωση και επιστημονική ενημέρωση, κλιμάκωση των
μισθών αναλογικότερα προς τις κατώτερες βαθμίδες με βάση τις 2000 ευρώ για τη
χαμηλότερη βαθμίδα, γ) κατοχύρωση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των μελών
ΔΕΠ, δ) καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού του τελευταίου εργασιακού έτους, και
ε) αξιοπρεπή, δωρεάν και χωρίς χαράτσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ένα
αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα Υγείας.
•
Να διορισθούν άμεσα τα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ. Να μην εφαρμοστεί καμία μορφή
«εφεδρείας» στο δημόσιο. Μόνιμη και σταθερή δουλειά του διοικητικού και λοιπού
προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
•
Να καταργηθούν οι νόμοι 4009 και 4076, να μην εφαρμοστούν οι αντιδραστικές
αναδιαρθρώσεις στα ΑΕΙ που στοχεύουν στον πλήρη έλεγχο των πανεπιστημίων από
επιχειρηματικά συμφέροντα και στην διαμόρφωση ευέλικτων αναλώσιμων εργαζόμενων,
πηγή φτηνής εργατικής δύναμης για το κεφάλαιο (αλλοίωση προγραμμάτων σπουδών,
προγράμματα ταχείας εκπαίδευσης, ECTS/παράρτημα διπλώματος, διασφάλιση ποιότητας,
επώνυμες έδρες και κάθε μορφή επιχειρηματικότητας).
•
Να μην εφαρμοσθεί το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, που με πρόσχημα την υπάρχουσα
κατάσταση στην Ανώτατης Εκπαίδευσης ενισχύει, με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις
τμημάτων, την ολοκληρωτική παράδοσή της στις επιδιώξεις της ιδιωτικής κερδοφορίας,
στην ενίσχυση των κάθε είδους ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, στο κτύπημα των δικαιωμάτων
εργαζομένων και φοιτητών.
•
Να μην εγκαταλείψει κανένας φοιτητής τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους.
Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους στο αντικείμενο και στο
Τμήμα που εισήχθηκαν. Άμεση οικονομική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της
δωρεάν διανομής συγγραμμάτων. Δωρεάν στέγαση/σίτιση για όλους όσους σπουδάζουν
μακριά από τις οικογένειές τους. Κατάργηση κάθε μορφής διδάκτρων σε οποιοδήποτε
επίπεδο. Επίδομα για όσους φοιτητές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές
απαιτήσεις των σπουδών. Παροχή υποτροφιών για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες.
•
Να μην επιτραπεί η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων υπό τη μορφή κολεγίων,
να καταργηθεί το "εθνικό πλαίσιο" επαγγελματικών προσόντων. Να μην εφαρμοστεί η
εξίσωση των τρίχρονων σπουδών με τις τετράχρονες και πεντάχρονες των ΑΕΙ.
•
Ενίσχυση των δημοκρατικών συλλογικών διαδικασιών ως απάντηση στην ένταση
της αυταρχικότητας και καταστολής στα ΑΕΙ.

Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις/διαδηλώσεις με το
ΠΑΜΕ στις 20/2
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)

