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ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των µνηµονιακών της δεσµεύσεων, έχει δροµολογήσει την άµεση έξοδο
από το δηµόσιο 12.500 υπαλλήλων, µέσω της ψευδεπίγραφης διαθεσιµότητας-κινητικότητας. Σε αυτούς περιλαµβάνονται 1.500 (κατ’ άλλες πληροφορίες 1.765) διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΙ-ΤΕΙ,
αριθµός που αγγίζει το 25% του συνόλου του διοικητικού προσωπικού των Ιδρυµάτων (7.750).
Στα σχέδιά τους απαντάµε µε απεργιακές κινητοποιήσεις γιατί:
● Όπως κάθε εργαζόµενος, έχουµε το αυτονόητο χρέος να υπερασπιστούµε τη ζωή και τη δουλειά
µας. Την προπαγάνδα περί αργόµισθων, κοπανατζήδων, υπεράριθµων την επιστρέφουµε στους εµπνευστές της. Είναι άλλωστε οι τελευταίοι που «δικαιούνται δια να οµιλούν».
● Αν υποχωρήσουµε απέναντι σ’ αυτό το κύµα που θα ξεβράσει 12.500 στην ανεργία, θα βρεθούµε
αντιµέτωποι µε µια αγωνία δίχως τέλος. Οι κυβερνητικές δεσµεύσεις απαιτούν άλλες 12.500 διαθεσιµότητες-απολύσεις µέχρι τέλος του 2013 και άλλες 30.000 το 2014. Κανείς άνθρωπος δεν µπορεί να
ζήσει και να δουλέψει έτσι· περιµένοντας αδρανής τη στιγµή που θα έρθει η σειρά του να θυσιαστεί.
● Η ανάγκη διοικητικής µεταρρύθµισης του δηµόσιου τοµέα δεν µπορεί να υπηρετηθεί από ένα ανθρώπινο δυναµικό στιγµατισµένο και απαξιωµένο, από εργαζόµενους που έχουν γίνει αριθµοί σε µια
κληρωτίδα αφανισµού. ∆εν µπορεί να στηριχτεί σε διαδικασίες που αποτελούν παρωδία, κατά τις
οποίες πρώτα αποφασίζεται πόσοι “περισσεύουν” και στη συνέχεια εφευρίσκονται προσχηµατικά το
νοµικό πλαίσιο, η µεθοδολογία, η τεκµηρίωση. Αποτελεί πλέον κοινή συνείδηση πως η επίκληση της
διοικητικής µεταρρύθµισης είναι προσχηµατική – το πραγµατικά ζητούµενο είναι η δηµιουργία φτηνών-αναλώσιµων εργαζόµενων και η εκχώρηση λειτουργιών του δηµόσιου τοµέα στον ιδιωτικό.
● Η κατάρρευση µισθών και δικαιωµάτων για τους δηµόσιους, όπως και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, δεν αποτελεί µέτρο “κοινωνικής δικαιοσύνης”. Η κάµψη των αντιστάσεων των δηµοσίων
υπαλλήλων, του πλέον δηλαδή µαζικού και συνδικαλιστικά οργανωµένου εργαζόµενου πληθυσµού
της χώρας, είναι η τελική ευθεία για την εξασφάλιση φτηνού εργατικού δυναµικού και επισφραγίζει την εξαθλίωση όλων.
● Όταν ακούµε για “περιστολή του δηµόσιου τοµέα”, γνωρίζουµε πλέον πως πρόκειται για περιστολή των δηµόσιων αγαθών. Αναρωτιόµαστε πώς είναι δυνατόν να εκπαιδεύσουν τα Πανεπιστήµια χιλιάδες φοιτητές, όντας υποστελεχωµένα σε διοικητικό, διδακτικό και τεχνικό προσωπικό
και µε προϋπολογισµούς σε ελεύθερη πτώση. Είναι προφανές ότι θα µειωθούν τα µαθήµατα, θα
σταµατήσουν τα δωρεάν συγγράµµατα, θα φτωχύνουν οι βιβλιοθήκες, θα διαλυθούν οι γραµµατείες, θα ρηµάξουν τα κτίρια. Το πανεπιστήµιο-επιχείρηση, µε δίδακτρα για τους φοιτητές του, θα
είναι η ύστατη λύση επιβίωσης, όχι σε κάποιο µακρινό µέλλον, αλλά τώρα.
● Το Πανεπιστήµιο Κρήτης, όπως το σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, λειτουργεί στα όριά
του. Η συρρίκνωση του προϋπολογισµού του καθιστά δυσβάσταχτη και αυτήν ακόµα την κάλυψη
των λογαριασµών ηλεκτροδότησης! Αντιλαµβάνεται ο καθένας ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά στη συντήρηση των κτιρίων, την προµήθεια εξοπλισµών, τον διαρκή εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης. Το διοικητικό προσωπικό του από τις αρχές του 2009 έχει µειωθεί κατά 25% λόγω αποχωρήσεων. Αντίστοιχα αιµορραγεί το επιστηµονικό του προσωπικό. Ένα δεύτερο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»
µε συγχώνευση-κατάργηση τµηµάτων ή και πανεπιστηµιουπόλεων µοιάζει αναπόφευκτη συνέπεια.
Το Πανεπιστήµιο Κρήτης βρίσκεται στα όριά του. Μαζί και οι εργαζόµενοί του.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΓΩΝΑΣ
για την δηµόσια παιδεία, για τα δηµόσια αγαθά
για την εργασία, τη ζωή και την αξιοπρέπειά µας

