δικτυο πανεπιστημιακων
Η ΣΤ ΑΣΗ Μ ΑΣ ΑΠΕΝ ΑΝ ΤΙ ΣΤ ΗΝ ΕΠΙ ΘΕΣΗ
Κ ΑΤ ΕΔ ΑΦΙ ΣΗΣ Τ ΟΥ Δ ΗΜ ΟΣΙ ΟΥ ΠΑΝ ΕΠΙ ΣΤ ΗΜ Ι Ο Υ
Το 10ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανώτατη
εκπαίδευση και, κυρίως, σε μια πρωτόγνωρη περίοδο συνολικής επίθεσης ενάντια στην ελληνική
κοινωνία.
Με ιδιαίτερη ένταση η κυβέρνηση επιτίθεται στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατεδαφίζει
ό,τι είχε απομείνει από τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της, υποβαθμίζει τις σπουδές σε
ρηχή κατάρτιση σύμφωνα με τις «ανάγκες της αγοράς», εδραιώνει μια άκρως ταξική
εκπαίδευση, απαξιώνει τα πτυχία και συνολικά το έργο των πανεπιστημίων και των
πανεπιστημιακών δασκάλων. Το κείμενο «διαβούλευσης» του υπουργείου Παιδείας αποτελεί
την εξειδίκευση του Μνημονίου στην ανώτατη εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι προβλέψεις του
κειμένου «διαβούλευσης» σημαίνουν:

•

Βίαιη επιβολή της επιχειρηματικής λογικής στην ανώτατη εκπαίδευση, με συνέπεια ένα
αγοραίο αυταρχικό εκπαιδευτήριο, πλήρως προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των ιδιωτικών
«χορηγών», χωρίς ελευθερία στη διδασκαλία, την έρευνα και τη διακίνηση ιδεών, που
εντέλει αποκλείει κάθε κριτική σκέψη.

•

Κατάργηση της ακαδημαϊκής αυτοτέλειας των ΑΕΙ και της αυτοδιοίκησής τους, των
συλλογικών διαδικασιών και της δυνατότητας δράσης των κινημάτων της πανεπιστημιακής
κοινότητας.

•

Ριζική επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων μέσα στο πανεπιστήμιο, γενίκευση της
ελαστικής και επισφαλούς εργασίας και εξατομίκευση του μισθού.

•

Διάλυση του ενιαίου των σπουδών σε κάθε επιστημονικό πεδίο, με τα «ευέλικτα
προγράμματα σπουδών» και τα σύντομης διάρκειας σπουδών «πτυχία», με άμεση συνέπεια
το μαρασμό των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρωτική μετατροπή του
πανεπιστημίου σε κέντρο κατάρτισης και παροχής δεξιοτήτων που απαξιώνονται σε σύντομο
χρόνο, καθιστώντας τους αποφοίτους αναλώσιμους εργαζομένους, χωρίς συλλογικά
επαγγελματικά δικαιώματα.

•

Συρρίκνωση και υποβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης, με την
κατάργηση και συγχώνευση τμημάτων και ιδρυμάτων, ιδιαίτερα της περιφέρειας.

•

Επιβολή διδάκτρων και στις προπτυχιακές σπουδές με το «κουπόνι» και τα φοιτητικά
δάνεια.

Ήδη, τα πανεπιστήμια υφίστανται συνθήκες χρηματοδοτικής ασφυξίας, οι διορισμοί
καθυστερούν προκλητικά, οι συμβασιούχοι διδάσκοντες αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας,
οι μισθοί παραμένουν προκλητικά καθηλωμένοι (κατάσταση που επιδεινώνουν οι μεγάλες
περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις), και ακολουθεί η απειλή του «ενιαίου μισθολογίου».
Η έρευνα αντιμετωπίζει συστηματική υποχρηματοδότηση και υπόκειται πια σε εξευτελιστικές
διαδικασίες.

Ιανουάριος 2011

1

δικτυο πανεπιστημιακων
Απέναντι σε αυτή την ιστορικών διαστάσεων επίθεση, η πλειοψηφία της απερχόμενης διοίκησης
της ΠΟΣΔΕΠ (ΚΙΠΑΝ-ΑΡΜΕ) έκανε ό,τι μπορούσε για να συνεργήσει στην εμπέδωση των
αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων και για να παροπλίσει τον κλάδο.
Σήμερα, πρέπει να βγουν μπροστά οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που:

•

υπερασπίζονται με την καθημερινή τους στάση τον δημόσιο, δωρεάν και ακαδημαϊκό
χαρακτήρα του ελληνικού πανεπιστημίου,

•

πιστεύουν στη δημοκρατική λειτουργία ενός πανεπιστημίου που έργο του είναι να
διαπαιδαγωγεί,

•

πιστεύουν σε θεσμούς και αξίες, λειτουργούν με διαφάνεια και δεοντολογία,

•

αφιερώνονται στην έρευνα και τη διδασκαλία, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη
διάχυσή της στην εκπαίδευση των φοιτητών προς όφελος της κοινωνίας και όχι των
εταιρειών και της αγοράς,

•

δεν εκποιούν την ιδιότητά τους και δεν χρησιμοποιούν πόρους του πανεπιστημίου για να
αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, μετατρέποντας τους πανεπιστημιακούς χώρους
σε ιδιωτικά τεχνικά μελετητικά γραφεία, ούτε βάζουν στην τσέπη τους φακελάκια στους
διαδρόμους των πανεπιστημιακών νοσοκομείων,

•

δεν θεωρούν τους πανεπιστημιακούς «κοινωνική ελίτ», η οποία οφείλει αποκλειστικά και
μόνο να συνομιλεί με την εκάστοτε εξουσία και να διαχωρίζει τις πρακτικές και τις μορφές
διεκδίκησης των αιτημάτων της από τις άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις.

Στο πλαίσιο του 10ου Συνεδρίου, το Δίκτυο Πανεπιστημιακών διατύπωσε έγκαιρα την πρόταση
για συζήτηση και αμέσως μετά ψηφοφορία επί του «κειμένου διαβούλευσης» για να καθοριστεί η
θέση της ΠΟΣΔΕΠ. Δημόσια προτείναμε στο Συνέδριο να υιοθετήσει την ακόλουθη απόφαση:

•
•
•

Απορρίπτουμε στο σύνολό του το «κείμενο διαβούλευσης» και ζητάμε την απόσυρσή του.
Κανένας διάλογος με την κυβέρνηση που διαλύει πλήρως τον δημόσιο, δωρεάν και
δημοκρατικό χαρακτήρα του πανεπιστημίου και εξαθλιώνει την ελληνική κοινωνία.
Δρομολογούμε κινηματικές διαδικασίες σε συντονισμό με τους φοιτητικούς συλλόγους, τους
εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων, τα κοινωνικά και εργατικά κινήματα, με στόχο την
απόκρουση της κυβερνητικής επίθεσης απέναντι στο πανεπιστήμιο, στην εκπαίδευση και την
ελληνική κοινωνία συνολικότερα.

Όταν το προεδρείο του 10ου Συνεδρίου αρνήθηκε την πρότασή μας να ακολουθήσει εν συνόλω
ψηφοφορία την αντίστοιχη συζήτηση για το κείμενο διαβούλευσης, δηλώσαμε ότι αρνούμαστε να
συνεχίσουμε να νομιμοποιούμε μια τέτοια διαδικασία και να συμπράξουμε σε μια παρωδία
συνεδρίου.
Για εμάς, η επίθεση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα αντιμετωπιστεί στις συνελεύσεις των
Συλλόγων Διδασκόντων, με συντονισμό της δράσης τους, στην κοινή δράση με τους φοιτητές και
τους εργαζομένους στα πανεπιστήμια, με τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων, με την
κοινωνία. Τη μάχη για την ανατροπή της κυβερνητικής επιθετικής πολιτικής ενάντια στο
πανεπιστήμιο εμείς δηλώνουμε ότι θα τη δώσουμε τόσο μέσα από τα όργανα των Συλλόγων
Διδασκόντων και της Ομοσπονδίας, όσο και στους δρόμους του αγώνα.
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