∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΓΙΑ ΤΗ ’’ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ’’ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο που προβάλουν την πρόθεση της κυβέρνησης για επικείμενες
συγχωνεύσεις σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με αποτέλεσμα το κλείσιμο σχεδόν των μισών ιδρυμάτων της χώρας,
στα πλαίσια της «αλλαγής της δομής του κράτους» έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στην ακαδημαϊκή
κοινότητα. Η «χωροταξικά αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης», σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου
και τις δηλώσεις ∆ιαμαντοπούλου, απειλεί με συνενώσεις και καταργήσεις Τμημάτων και ολόκληρων ΑΕΙ,
όπως επίσης και με μετατάξεις - απολύσεις προσωπικού (και μελών ∆ΕΠ/ΕΠ).
Προφανής στόχος είναι η περεταίρω μείωση της χρηματοδότησης της Παιδείας, που εκτός από τις διάφορες
περικοπές περνάει και μέσα από τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο ∆ημόσιο. Μεγάλο πλήγμα θα
δεχθεί και ο αριθμός των εισακτέων, με συνέπεια την απώλεια τουλάχιστον 40.000 θέσεων, οι φοιτητικές
παροχές σε συγγράμματα, σίτιση και στέγαση. Η αποδυνάμωση της ∆ημόσιας Εκπαίδευσης θα είναι
σημαντική. Η δραστηριότητα των διάφορων ΚΕΣ, κολεγίων, παραρτημάτων αλλοδαπών ιδρυμάτων, η
ιδιωτική παιδεία γενικότερα, θα ενισχυθεί.
Ο «στρατηγικός ανασχεδιασμός» της Ανώτατης Εκπαίδευσης που επικαλούνται, δεν έχει καμία σχέση με τον
σχεδιασμό των αναγκών σε επιστήμονες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά με τις εκάστοτε ανάγκες του κεφαλαίου.
Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν∆ εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, με πρόσχημα τη «στήριξη των τοπικών
κοινωνιών», έσπειραν σε όλη τη χώρα δεκάδες σχολές και τμήματα, με ασαφή γνωστικά αντικείμενα, λειψές
υποδομές και προσωπικό. Τώρα αξιοποιούν την κατάσταση που δημιούργησαν για ένα ακόμη κτύπημα στη
∆ημόσια-∆ωρεάν Εκπαίδευση.
Οι αρχικές κορώνες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της Παιδείας, αποδείχθηκαν σύντομα παραπλανητικές.
Τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα της κυβέρνησης, δημιουργούν μία εκρηκτική κατάσταση
στις συνθήκες διδασκαλίας και έρευνας, συνιστούν ένα σημαντικό βήμα κατάργησης του κοινωνικού
δικαιώματος της ∆ημόσιας και ∆ωρεάν Παιδείας. Παράλληλα, η επιχειρηματολογία υπέρ των μέτρων με
αναφορές σε παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι είχαν προαποφασιστεί εδώ και καιρό,
υλοποιώντας τους σχεδιασμούς της ΕΕ. Οι διάφορες φωνές που στηρίζουν τις αναδιαρθρώσεις/συνενώσεις,
αρκεί αυτές να γίνουν με κριτήρια αξιοκρατικά, ακαδημαϊκά, βιωσιμότητας, λένε τα ίδια με την κυβέρνηση, αλλά
με «ωραία» λόγια. Ανάγουν το κόστος λειτουργίας ως το καθοριστικό, εξαρτούν την εκπαιδευτική λειτουργία
από τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων.
Είναι φανερό ότι και στην εκπαίδευση η πολιτική της κυβέρνησης είναι παρόμοια με αυτή στους άλλους τομείς
της κοινωνίας. Περιστολή έως πλήρη κατάργηση των λαϊκών κατακτήσεων, κτύπημα των εργασιακών
δικαιωμάτων, μείωση του κόστους εργασίας, περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών παροχών, αύξηση των
περιθωρίων δράσης και κέρδους του κεφαλαίου. Είναι επίσης φανερό ότι αυτή η πολιτική πρέπει και μπορεί να
ανατραπεί στο σύνολό της, με τον κοινό αγώνα των μελών ∆ΕΠ μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και
τους φοιτητές.
Καλούμε τους συναδέλφους σε ετοιμότητα για να μην επιτρέψουμε να εφαρμοστούν τα καταστροφικά σχέδια
κυβέρνησης - ΕΕ – ∆ΝΤ για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
− Καμία κατάργηση ΑΕΙ ή ΤΕΙ, όχι στη μείωση του αριθμού των εισακτέων.
− Αύξηση και όχι μείωση των δαπανών για την Παιδεία και τις άλλες κοινωνικές παροχές.
− Καμία απόλυση εργαζομένων ή μελών ∆ΕΠ σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Εξασφάλιση της εργασίας για τους
συμβασιούχους συναδέλφους μας.
− Να μην ενσωματωθεί η οδηγία 36/05 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΚΕΣ.
− Όχι στη λειτουργία των ΚΕΣ ως παραρτημάτων αλλοδαπών ιδρυμάτων. Κατάργηση του Νόμου για τα ΚΕΣ.
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