ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
Η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία που παίρνει η νέα κυβέρνηση για τα πανεπιστήμια
αφορά την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Φαίνεται πως αν καταργηθεί θα
λυθούν ως δια μαγείας όλα τα προβλήματα του πανεπιστημίου ή πως τελικά η ανομία
είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ιδρυμάτων μας. Είναι φοβερό να λοιδωρείται τόσο
πολύ το έργο μας και οι διοικήσεις να ακουν να περιγράφονται τα πανεπιστήμια ως
άντρα ανομίας και να μην υπερασπίζονται την πραγματική εικόνα ενός Πανεπιστήμιου
που μοχθεί για έρευνα και διδασκαλία σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες.
Είναι προφανές ότι η κατάργηση του Ασύλου πρόκειται για μια συμβολική κίνηση που
στόχο έχει αφενός να δώσει ένα σήμα αστυνόμευσης της «απειθαρχίας» που δυνητικά
χαρακτηρίζει τη νεολαία αλλά και την παραγωγή νέας γνώσης, της επιστήμης.
Αφετέρου, η πρωτοβουλία αυτή υποκρύπτει τα πραγματικά προβλήματα των
πανεπιστημίων: την υποχρηματοδότηση, την έλλειψη φοιτητικών παροχών, την
έλλειψη διοικητικού προσωπικού, την μείωση των μελών ΔΕΠ και τη μη αντικατάστασή
τους σε βασικά πεδία, τους μικρούς μισθούς και τις πενιχρές συντάξεις μας, την έλλειψη
στρατηγικού σχεδιασμού για την ανώτατη εκπαίδευση που οδήγησε σε συγκυριακές
συγχωνεύσεις ώστε να καλυφθεί η ανάγκη μείωσης των ιδρυμάτων σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ και τις επιταγές του μνημονίου.
Το Πανεπιστημιακό Άσυλο δεν αποκλείει την παρέμβαση της Αστυνομίας όταν
υπάρχουν ποινικά αδικήματα. Η σύνδεση του Ασύλου με τη μη παρέμβαση σε
πανεπιστημιακούς χώρους (πχ κατά τις εμπορίας ναρκωτικών) θα είχε νόημα αν η
αστυνομία είχε παρέμβει σε άλλους χώρους, που δεν προστατεύονται από το άσυλο, και
είχε λύσει το πρόβλημα. Ας μην υποκρινόμαστε λοιπόν.
Ούτε θα μπορούσε η αστυνόμευση των ιδρυμάτων να ρυθμίσει τις σχέσεις
διδασκόντων-διδασκομένων ή με τη διοίκηση όταν υπάρχουν εντάσεις. Στις ΗΠΑ
αστυνομεύονται τα σχολεία και παρόλα αυτά συχνά γίνονται αιματηρές επιθέσεις από
μαθητές. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι σύνθετη και δεν μπορούμε να την
εναποθέσουμε στην αστυνομία. Οι Δημοκρατικές αρχές ζημώνονται σε ένα
εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν επιβάλλονται δια της αστυνομίας.
Αν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει στη φύλαξη των πανεπιστημίων ας προχωρήσει σε
ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την πρόσληψη φυλάκων ώστε να μην βασίζεται το
πανεπιστήμιο σε εργολαβίες με εργαζόμενους ομήρους των εργολάβων και
διαγωνισμούς που δεν συμφέρουν οικονομικά ή που αφήνουν έκθετο για διαστήματα
το πανεπιστήμιο όπως συνέβη στο δικό μας.
Σήμερα, οφείλουμε να υπερασπιστούμε το Άσυλο γιατί σηματοδοτεί την Ελευθερία της
σκέψης, την ελεύθερη έρευνα και διδασκαλία μέσα σε ένα πανεπιστημιακό δημόσιο
ίδρυμα. Είναι μια κατάκτηση της Δημοκρατίας το Πανεπιστήμιο να συμβολίζει ένα χώρο
που η ελεύθερη σκέψη τιμάται και προστατεύεται. Είναι μια κατάκτηση του λαού μας
που σε καιρούς ανελευθερίας έδωσε τη δυνατότητα στους νέους να την διεκδικήσουν
και να μας την κληρονομήσουν.
Θέλουμε ένα Δημόσιο, Δωρεάν και Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και θα
αγωνιστούμε για αυτό.

