Ανακοίνωση του
Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών
Για τα νέα νομοσχέδια στην παιδεία.
Προετοιμάζουν τις εργασιακές σχέσεις του αύριο!
Οι νέες αναδιαρθρώσεις στην παιδεία αποσυνδέουν πλήρως το πτυχίο από το επάγγελμα.
Η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 36/05, το πολυνομοσχέδιο ,το επικείμενο ΠΔ για τη Διά Βίου
Μάθηση, όπως και η συγκρότηση του εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, υποτάσσουν την παιδεία
στις ανάγκες του κεφαλαίου.

Προωθούν από τη μια, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού ανά χώρα και ανά κλάδο,
σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Κινητικότητα που ευνοεί την επέκταση του κεφαλαίου σε νέα πεδία
κερδοφορίας όπως η πράσινη ανάπτυξη, οι ΑΠΕ κλπ.

Από την άλλη, την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, που απαιτεί βαθύτερη προσαρμογή της
εκπαίδευσης στους στρατηγικούς του στόχους, ούτως ώστε να προετοιμάζεται από νεαρή ηλικία εργατικό
δυναμικό που θα είναι φθηνό, ιδεολογικά χειραγωγημένο και χωρίς δικαιώματα.
Σα παραπάνω οδηγούν στην διαμόρφωση της μεταδευτεροβάθμιας «σούπας» ιδρυμάτων από ΑΕΙ,
ΣΕΙ, ΚΕ, ΙΕΚ, κλπ. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και κατά κύριο λόγο οι σημερινοί μαθητές και σπουδαστές,
ιδιαίτερα αυτοί που προέρχονται από φτωχές λαϊκές οικογένειες, θα κυνηγούν πιστωτικές μονάδες, απ' τη
σχολές τους, τα ιδιωτικά κολέγια, τα ΙΕΚ, τα συνέδρια, τις απλές ημερίδες, τη συμμετοχή σε ΜΚΟ και την κάθε
είδους δραστηριότητα ώστε να αποκτούν δεξιότητες «για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες για τις
ενδεχόμενες αλλαγές σταδιοδρομίας» (από στρατηγική ΕΕ 2020).
Η ύπαρξη αποφοίτων σε παραπλήσιο αντικείμενο από διάφορους δρόμους (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κτλ) θα
διαμορφώνει τη στρατιά ανέργων που είναι απαραίτητη για να συμπιέζει συνολικά την τιμή της εργατικής
δύναμης και να προχωρεί το ξεθεμελίωμα των εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών συμβάσεων.
Επομένως, πιο «ανταγωνιστικοί» θα είναι αυτοί που στην αγορά εργασίας θα δουλεύουν με τους
χειρότερους όρους, θα επανακαταρτίζονται και θα ημιαπασχολούνται, θα είναι για μεγάλα διαστήματα
άνεργοι. Έτσι αποκαλύπτεται η υποκρισία των ΠΑΣΠ, ΔΑΠ, προέδρων ΤΕΙ, πρυτάνεων κ.α. γύρω από το θέμα
των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Διέξοδος υπάρχει!
Απαιτεί την πλήρη σύγκρουση του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος πλάι στο ταξικό εργατικό,
με την καρδιά της πολιτικής της ΕΕ και των κομμάτων του ευρομονόδρομου.
Βγάλε συμπέρασμα από τα νέα μέτρα!
τις 19 Μάη στείλε μήνυμα απειθαρχίας και ανυπακοής!
Άλλαξε τους συσχετισμούς!


Καταδίκασε το μπλοκ του δικομματισμού μέσα στις σχολές. Σις παρατάξεις ΔΑΠ και ΠΑΠ που
τόσα χρόνια αταλάντευτα υπερασπίζονται και προωθούν όλες τις αναδιαρθρώσεις σε παιδεία και κοινωνία.
Φέρουν βαριές ευθύνες για την διάλυση και τον εκφυλισμό του φοιτητικού κινήματος.

Καταδίκασε τις δυνάμεις του οπορτουνισμού (ΤΝ-ΤΡΙΖΑ, ΕΑΑΚ) που σκόπιμα καλλιεργούν τη
λογική της συντεχνίας, των «ισχυρών πτυχίων» και της κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων ως λύση
στην ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Έδρασαν και δρουν αποπροσανατολιστικά για το
κίνημα. Όπως τότε που σαν ουρά της ΠΑΣΠ, έσπερναν αυταπάτες, καθησύχαζαν τους φοιτητές.
Διατρανώνοντας, ότι η μη κατάργηση του άρθρου 16 ήταν η «μεγάλη νίκη» που θα αποτελούσε φραγμό στην
αναγνώριση των ΚΕΣ.

Δώσε δύναμη στις δυνάμεις του ΜΑ που σταθερά παλεύουν ενάντια στην πολιτική
ΕΕ-ΠΑΟΚ-ΝΔ- κεφαλαίου. Για την παιδεία που έχει ανάγκη ο λαός και όχι τα μονοπώλια.

