Κάλεσμα στην πανεπιστημιακή κοινότητα
Ξεκινά η ακαδημαϊκή χρονιά και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με μια ζοφερή κατάσταση στον χώρο του Πανεπιστημίου. Σήμερα όμως
υπάρχει και μια νέα πραγματικότητα καθώς, ενώ οι «μεταρρυθμιστικές» εξαγγελίες
εντάσσονται σε μια ρητορική που θέλει να τις παρουσιάζει ως αναγκαίες για την
διέξοδο από την κρίση, στην πραγματικότητα με αυτές η κυβέρνηση σχεδιάζει τη
συρρίκνωση της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης και την πλήρη
ανατροπή του χαρακτήρα και του κοινωνικού ρόλου του δημόσιου πανεπιστημίου, μια
επίθεση χωρίς προηγούμενο!
Εμείς που καθημερινά βρισκόμαστε στα αμφιθέατρα, στα σπουδαστήρια και στα
εργαστήρια, εμείς που θεωρούμε ζωτικό μας χώρο το Πανεπιστήμιο και που
στηρίζουμε με την δουλειά μας την δημόσια εκπαίδευση, εμείς που αποτρέψαμε μέσα
από τους συλλογικούς αγώνες με τους φοιτητές και το μέτωπο της παιδείας την
αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορούμε να δούμε πέρα από αυτή τη ρητορική.
Καταλαβαίνουμε ότι με τις προτεινόμενες «μεταρρυθμίσεις» ολοκληρώνεται η
εμπορευματοποίηση της έρευνας και της γνώσης και η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου
πανεπιστημίου.
Το κείμενο που υπογράφει σήμερα το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συντονισμού για το
Πανεπιστημιακό Κίνημα είναι μια σύντομη περιγραφή των ανατροπών που θα γίνουν
στο ακαδημαϊκό, εργασιακό μισθολογικό καθεστώς των μελών ΔΕΠ, στο θεσμικό
πλαίσιο των Πανεπιστημίων , στα γνωστικά αντικείμενα και τα πτυχία, στη φοιτητική
μέριμνα. Με αυτό το κείμενο καλούμε την πανεπιστημιακή κοινότητα, ΔΕΠ,
φοιτητές και εργαζόμενους
 να συσπειρωθούμε και να αντισταθούμε συλλογικά πριν να είναι πολύ αργά.
Να παλέψουμε για το πανεπιστήμιο που οραματιζόμαστε, ένα πανεπιστήμιο
απελευθερωμένο από τη διαπλοκή με την οικονομική και πολιτική εξουσία,
πραγματικά ανοιχτό στην κοινωνία, να παλέψουν για μια πραγματικά δημόσια
και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση.
 να βρεθούμε σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε σχολή και να συζητήσουμε τις
μορφές αντίστασης σε αυτές τις αλλαγές που θα κατεδαφίσουν κάθε έννοια
δημόσιου πανεπιστημίου.
 να εγκαλέσουμε τις πρυτανικές αρχές και να δεσμεύσουμε τα θεσμικά όργανα
των Πανεπιστημίων σε μια κατεύθυνση υπεράσπισης του δημόσιου
χαρακτήρα τους και της δωρεάν εκπαίδευσης.

 να βρεθούμε με τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης σε κοινούς αγώνες για
μια δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση ποιότητας.
 Να προβούμε σε μια εκστρατεία αντι-ενημέρωσης της κοινωνίας ώστε να
καταλάβει για ποια ανώτατη εκπαίδευση προορίζουν τα παιδιά της και να
συστρατευτεί μαζί μας σε ένα πλατύ Εκπαιδευτικό κίνημα.

Το Πανεπιστήμιο του ΟΟΣΑ και του Μνημονίου δεν είναι μονόδρομος.
Πρέπει, μπορούμε και ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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