Ώρα για στροφή 180 μοιρών στην εκπαιδευτική πολιτική:
Οι σπουδαστές και το προσωπικό ενώνονται ενάντια στον εκπαιδευτικό όλεθρο
Οι εκπαιδευτικές ενώσεις υποστηρίζουν τις διαμαρτυρίες των σπουδαστών
σε όλη την Ευρώπη

Έκκληση από τις Ομοσπονδίες εκπαιδευτικών της Γερμανίας (GEW) και της Αυστρίας (GÖD)
Η έκκληση υποστηρίζεται, μέχρι τώρα, από τις ακόλουθες συνδικαλιστικές εκπαιδευτικές
ενώσεις: Κροατία (IURHEEC) , Δανία (BULP), Γαλλία (SNES-FSU και SNESUP), Ολλανδία (AoB),
Λετονία (LIZDA), Ρουμανία (alma mater), Ηνωμένο Βασίλειο (ATL), Αυστρία (GÖD), Γερμανία
(GEW), και Ελλάδα (ΟΛΜΕ).
Υπάρχει σήψη στην Ευρώπη. Τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα μονίμως υποχρηματοδοτούνται. Ενώ εκατομμύρια ευρώ επιστρατεύτηκαν άμεσα για
να σώσουν τις τράπεζες, οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα που
χρειάζονται επειγόντως για να επενδύσουν στο μέλλον με το να δεσμευτούν για την εκπαίδευση.
Οι νέοι στερούνται ευκαιριών εξαιτίας της έλλειψης ευκαιριών για εκπαίδευση και της έλλειψης
θέσεων για εκπαίδευση και για σπουδές. Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με
ελάχιστη μόρφωση και χαμηλά εισοδήματα έχουν πάρα πολύ χαμηλή εκπροσώπηση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Διαδικασία της Bologna υποσχέθηκε καλύτερα μαθήματα και
ευκολότερη κινητικότητα. Αλλά σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες η εφαρμογή της επιδεινώνει τα
πράγματα. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι εκτεθειμένα στην αγορά και στον ανταγωνισμό
και υπόκεινται σε αναδόμηση ως εκπαιδευτικές εταιρίες. Οι εργασιακές συνθήκες και οι όροι
εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης υπόκεινται όλο και περισσότερο στις απαιτήσεις για
ευελιξία και τα συμβόλαιο ορισμένου χρόνου εξαπλώνονται ραγδαία. Αυτό καταστρέφει την
ποιότητα της εκπαίδευσης και την προσοχή στα ενδιαφέροντα επαγγέλματα της διδασκαλίας και
της έρευνας.
Αυτό πρέπει να σταματήσει! Είναι ώρα για μία στροφή 180 μοιρών στην εκπαιδευτική
πολιτική, η οποία θα πρέπει να στοχεύει στον αγώνα κατά της εκπαιδευτικής ένδειας, στη
δημιουργία ίσων ευκαιριών και στην αξιοπρεπή εκπαίδευση για όλους!
Επομένως οι εκπαιδευτικές ενώσεις σε όλη την Ευρώπη απαιτούν
•

•

•

Μία αξιοσημείωτη βελτίωση στη χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όχι σε
πείσμα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης αλλά εξαιτίας της: η επένδυση
στην εκπαίδευση και στις μελλοντικές προοπτικές για τους νέους είναι το καλύτερο
πακέτο ενίσχυσης που υπάρχει.
Ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους – θεμελιωμένες σε μία αξιόπιστη σχολική φοίτηση
για όλους η οποία σταματά τον αποκλεισμό των παιδιών και διασφαλίζει ότι κάθε άτομο
μπορεί να εξελιχθεί με δραστικές επιχορηγήσεις για όλους τους σπουδαστές και με τη
μείωση και την τελική κατάργηση όλων των διδάκτρων από το νηπιαγωγείο έως το
Πανεπιστήμιο.
Μία αλλαγή της τακτικής για τη Διαδικασία της Bologna η οποία να ενισχύει τη
κοινωνική διάσταση στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ανώτερης Εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας
μία άνευ όρων μετάβαση από το πτυχίο στο μεταπτυχιακό, την κινητικότητα των
φοιτητών και του προσωπικού της ανώτερης εκπαίδευσης, και την ενίσχυση της
ποιότητας της διδασκαλίας και της μελέτης.
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Την καινοτομία μέσω της δημοκρατικής συμμετοχής στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και
στα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα-με περισσότερα δικαιώματα διαβούλευσης για το
προσωπικό και τους φοιτητές ομοίως.
Τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των όρων εργασίας για το προσωπικό των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που βασίζεται σε συμβάσεις εργασίας τις οποίες έχουν
διαπραγματευτεί οι συνδικαλιστικές ενώσεις, στα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης
και στην κατάλληλη αμοιβή.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης και η ποιότητα εργασίας στην εκπαίδευση είναι δύο πλευρές
του ιδίου νομίσματος! Έχει έρθει η στιγμή για ένα κίνημα διαμαρτυρίας στο οποίο η ανώτερη
εκπαίδευση, οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς μαζί , οι ερευνητές και όσοι άλλοι εργάζονται
στον τομέα αυτό να συνεργαστούν προσθέτοντας τη συνδυασμένη βαρύτητά τους στις
εκκλήσεις για μία στροφή 180 μοιρών στην εκπαιδευτική πολιτική.
Μαζί ενάντια στην κρίση- για αξιοπρεπή εκπαίδευση και αξιοπρεπή εργασία!
ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2009
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