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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ειδική ομάδα στην εκπαίδευση για περιορισμό δαπανών προβλέπει το Μνημόνιο
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει στον Ελληνικό Λαό, στους εκπαιδευτικούς, στους
γονείς και στους μαθητές τη νέα δέσμευση που υπόγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση
με την τρόικα για τη δημιουργία ειδικής ομάδας για την εκπαίδευση, με αποστολή
τη δραστική περικοπή ακόμα και των ελάχιστων δαπανών (2,75% του ΑΕΠ) που
προβλέπονται με το νέο προϋπολογισμό!
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νέο «Μνημόνιο 3» και στο κεφάλαιο «Δράσεις για την
τέταρτη αξιολόγηση» και με τον τίτλο «Αναβάθμιση (!!) του εκπαιδευτικού
συστήματος» προβλέπεται πως
« η κυβέρνηση συστήνει μέχρι τα τέλη
Φεβρουαρίου 2011, μια ανεξάρτητη ειδική ομάδα εκπαιδευτικής πολιτικής με
στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου εκπαιδευτικού
συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) και της
αποτελεσματικότερης χρήσης πόρων»!!
Με τη συγκρότηση αυτής της ομάδας η ελληνική εκπαίδευση τίθεται ουσιαστικά
και τυπικά υπό την κηδεμονία του ΔΝΤ, που πλέον θα αποφασίζει για τη
λειτουργία της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων με αυστηρώς λογιστικά κριτήρια
έχοντας ως δηλωμένο της στόχο το «φτηνό σχολείο».
Η ακολουθούμενη πολιτική και η ενεργοποίηση της «ειδικής» ομάδας θα οδηγήσει
στην προώθηση των καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολείων, τη μείωση των
θέσεων εργασίας με την παύση των διορισμών αλλά και με απολύσεις
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων με τη
σύνδεση του μισθού των εκπαιδευτικών με τις επιδόσεις των μαθητών, την αύξηση
του ωραρίου των εκπαιδευτικών, την κατάργηση κάθε θεσμού στήριξης της
μαθησιακής προσπάθειας, καθώς και τη δραστική μείωση των κονδυλίων για τα
λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Από τη λαίλαπα αυτή, όπως διαφαίνεται και από
το πλαίσιο για την «αναβάθμιση» της διοίκησης, δεν θα γλιτώσει καμία σχολική
μονάδα, καθώς όλες θα πρέπει να αποδεικνύουν, μέσω της διαδικασίας της
"κοινωνικής λογοδοσίας", ότι αξίζουν τα ψίχουλα της κρατικής χρηματοδότησης.
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Με άλλα λόγια, τα σχολεία θα φορτωθούν ευθύνες τις οποίες εκ των προτέρων δεν
μπορούν να αναλάβουν και θα τιμωρηθούν επειδή δεν κατάφεραν αυτό που ήταν
γνωστό ότι δεν θα καταφέρουν.
Καταγγέλλουμε σε όλο τον Ελληνικό Λαό αυτή την πολιτική που έχει ως στόχο τη
διάλυση τη δημόσιας εκπαίδευσης. Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, γονείς και
μαθητές, αλλά και όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους να αντισταθούν
σε αυτή την πολιτική. Επιβάλλεται να οργανώσουμε την αντίστασή μας με κοινούς
ανυποχώρητους αγώνες.
Όχι στο ξεθεμελίωμα της δημόσιας εκπαίδευσης.
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