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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στους δύσκολους καιρούς της κρίσης, η ακαδημαϊκή κοινότητα της
χώρας αγωνίζεται σε συνθήκες υποχρηματοδότησης και μισθολογικής
απαξίωσης για να παραμείνουν τα πανεπιστήμια ανοιχτά με πλήρη
εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα. Για αυτό ακριβώς, τα
πανεπιστήμια έχουν ανάγκη σήμερα από ενίσχυση του έργου και του
ρόλου τους χωρίς τις απειλές για τη διακοπή της χρηματοδότησής τους
αλλά και χωρίς αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις από τους αυτόκλητους
υπερασπιστές τους, που με τη βία προσπαθούν να εμποδίσουν την
ομαλότητα της ακαδημαϊκής ζωής. Η ΑΡΜΕ έχει επανειλημμένα
εκφράσει την αποδοκιμασία της απέναντι στις ομάδες φοιτητών και
καθηγητών που παρεμπόδισαν τις εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή
των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων.
Αναμφισβήτητα, η απελθούσα Υπουργός Παιδείας έχει μεγάλο μέρος
ευθύνης για την αδυναμία εκλογής των ΣΙ. Κατασκεύασε ένα
δυσλειτουργικό πλαίσιο, και εκείνη πρώτη παραβίασε τις "αποκλειστικές"
προθεσμίες του νόμου. Από αυτή την άποψη, η ΑΡΜΕ θεωρεί ιδιαίτερα
θετικές τις πρωτοβουλίες που κινούνται στην κατεύθυνση της
αποκατάστασης της εκπαιδευτικής ειρήνης και την έναρξη ενός νέου
εποικοδομητικού διαλόγου, με σκοπό τη βελτίωση εκείνων των σημείων
του νόμου, που παρουσιάζουν προβλήματα. Η αποκατάσταση του
κλίματος εμπιστοσύνης μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική και
δημοκρατική λειτουργία των νέων θεσμών και οργάνων. Ο Υπουργός
Παιδείας σωστά προτείνει την αποδέσμευση της έγκρισης των
προϋπολογισμών του 2012 από την εκλογή των νέων οργάνων. Ευθύνη
του νέου υπουργού, ωστόσο, είναι να αναζητήσει και τους τρόπους για να
πραγματοποιηθούν οι εκλογές των ΣΙ, αφού πολλές οργανωτικές
επιτροπές έχουν παραιτηθεί.
Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της ομάδας εργασίας που
ανακοινώθηκε από το Υπουργείο πρέπει επίσης να διευρυνθεί
συμπεριλαμβάνοντας και εκπροσώπους της ΠΟΣΔΕΠ. Στην κατεύθυνση
αυτή, η ΑΡΜΕ, η οποία είχε έγκαιρα παρουσιάσει τεκμηριωμένα όχι μόνο
την κριτική της αλλά και τις προτάσεις της, θα συνεχίσει, στη νέα φάση
του διαλόγου, να εργάζεται για τη βελτίωση του νόμου, αναμένοντας
τόσο τις αποφάσεις και του ΣτΕ αλλά και την πολιτική βούληση του νέου
Υπουργείου, που θα προκύψει μετά τις επερχόμενες εκλογές.
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