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Διακήρυξη της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση για τις φοιτητικές εκλογές,
16 Μάη 2018
Να γίνει η παιδεία ο σπασμένος κρίκος της αντιλαικής επίθεσης!
Η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία χειροτερεύει ημέρα με την ημέρα με την πολεμική απειλή να
προβάλλει εφιαλτική στην περιοχήΤην ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κλιμακώνει την
ολόπλευρη επίθεση στα εργατικά και νεολαιίστικα δικαιώματα, στο έδαφος της κρίσης,
προπαγανδίζει την «έξοδο από τα μνημόνια» τον Αύγουστο. Μια «έξοδος» που για την κυβέρνηση, την ΕΕ
και το ΔΝΤ δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνέχιση των ευρωμνημονίων, της εποπτείας και των
αλλεπάλληλων κυμάτων αστικών αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων, με ανεργία και φτώχεια για το λαό και
νέα κέρδη για τους εργοδότες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνος του. Ενώ προσπαθεί να στήσει τα γελοία δίπολα ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ, «δεξιά-αριστερά»
έχει μαζί του στην αντιλαική πολιτική που εφαρμόζει όλο το αστικό μνημονιακό σύστημα:Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ –
Κίνημα Αλλαγής και λοιπά αστικά κόμματα μαζί και οι φασίστες της ΧΑ συναινούν στην
πολιτική αυτή, και πιέζουν για πιο γρήγορη εφαρμογή της.
Την ίδια στιγμή γίνεται όλο και πιο πιθανό το ενδεχόμενο πολεμικών επεισοδίων ανάμεσα σε Ελλάδα
και Τουρκία, με έπαθλο τη διανομή της ενεργειακής λείας και την αναβάθμιση της θέσης της κάθε
αστικής τάξης κάτω από τις φτερούγες των κυρίαρχων ανταγωνισμών ΗΠΑ, Ρωσίας, ΕΕ, ΝΑΤΟ. Πρόκειται
για μια σύγκρουση αντιδραστική και άδικη για τους λαούς και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου
που η κοινή, διεθνιστική τους πάλη οφείλει να αποτρέψει.
Απέναντι σε όλα αυτά οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού σε ΓΣΕΕ,
ΑΔΕΔΥ καλούν σε «Κοινωνική Συμμαχία» με το ΣΕΒ. Έχουν αναλάβει να περνούν την αστική
πολιτική στο εργατικό στρατόπεδο.
Προσπαθούν να μας πείσουν ότι θα είμαστε η γενιά της υποταγής, η γενιά που το μέλλον της δεν
θα είναι απλά χειρότερο από τις προηγούμενες αλλά θα ισορροπεί μεταξύ της ανεργίας, της
ελαστασφάλειας και της μετανάστευσης. Χωρίς αξιοπρέπεια και όνειρα. Και στην καλύτερη μας
θέλουν «κρέας» για τα πετρέλαια και τους αγωγούς των επιχειρήσεων και των συμφερόντων
της άρχουσας τάξης.
Παρ όλα αυτά εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί και νεολαία κινούνται δυναμικά από τη Δυτική
Βιρτζίνια και την Οκλαχόμα ως το Παρίσι και τις καταλήψεις της Ναντέρ. Από τις πρώτες
κατειλημμένες σχολές το Μάρτη στην Ελλάδα έως τις μαζικές καταλήψεις και συνελεύσεις
αγώνα μέσα στο Υπουργείο Παιδείας, μαζί με τον κόσμο της ελαστικής εργασίας στην
εκπαίδευση.
Οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις σε όλη την εκπαίδευση, στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ
διαμορφώνουν μια νέα δυστοπία για τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προωθεί με τον πιο αδίσταχτο και κυνικό τρόπο την βαθιά
αντιδραστική καπιταλιστική ανασυγκρότηση με βασικό στόχο να μετατρέψει τον χώρο της
παιδείας σε αναβαθμισμένο πεδίο κερδοφορίας και την νεολαία σε μια φτηνή, ευέλικτη,
ημικαταρτισμένη μάζα εργαζομένων χωρίς δικαιώματα, αντικείμενο της πιο στυγνής
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.
Πρόκειται για μια μαύρη πολιτική στην μόρφωση και την δουλειά, που έχουν χαράξει τα
κεφάλαιο και η ΕΕ, μέσα από την προώθηση της Μπολόνια και του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
Βασικές πλευρές της είναι: α) η ταξικότητα, β) επιχειρηματικοποίηση, γ) ιδιωτικοποίηση, δ) συνειδητή
περιστολή των γενικών γνωστικών αντικειμένων και την μετατροπή της σε ευέλικτες καταρτίσεις , ε) η
πλήρη αποσύνδεση σπουδών από τα εναπομείναντα δικαιώματα στην αντίστοιχη δουλειά, στ)
αυταρχικοποίηση - πειθάρχηση
Η πολιτική αυτή προωθείται μέσα από:
●

●

●

●

●

●

●
●

Τον νόμο Γαβρόγλου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που προωθεί και βαθαίνει τις πιο αντιδραστικές
πολιτικές για την επιχειρηματικοποίηση των ιδρυμάτων, την όξυνση των ταξικών φραγμών και
την δημιουργία διαφορετικών ταχυτήτων φοιτητών-σπουδαστών.
Τους διαδοχικούς νόμους για τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις ΤΕΙ και ΑΕΙ, ανά την Ελλάδα, με πρώτον
αυτό που ψηφίστηκε το Μάρτιο για το «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»,που στο όνομα της
«κατάργησης των ΤΕΙ» υποβαθμίζουν επί της ουσίας τα ΑΕΙ αλλά και συνολικότερα τον χώρο της
τριτοβάθμιας
Την κατάργηση της δωρεάν παιδείας με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την καθιέρωση διδάκτρων
στα μεταπτυχιακά και την κουβέντα που ανοίγει και για τα προπτυχιακά.
Μέσα από την διάσπαση και το κατακερματισμό των αντικειμένων,όπως έχει αναγγελθεί απο τον ΟΟΣΑ
και δρομολογείται με τις συντεταγμένες διασπάσεις-καταργήσεις-συγχωνέυσεις τμήματων αλλά και τις
δρομολογούμενες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών που γίνονται πανελλαδικά.
Την υιοθέτηση των κύκλων σπουδών και της διαδικασίας του Κοινού Ενιαίου Χώρου της
Μπολόνια.
Την πλήρη υποβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών, διετείς κύκλοι σπουδών για αποφοίτους ΕΠΑΛ
(πτυχίο ΙΕΚ), Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης επί πληρωμή
Την θεσμική ενίσχυση των ΕΛΚΕ και της επιχειρηματικής δράσης κάθε ιδρύματος,
Με την πλήρη αποσύνδεση του πτυχίου από το εργασιακό / επαγγελματικό δικαίωμα, μέσα από την
προώθηση του Ενιαίου Πλαίσιου Προσόντων, την εφ όρου ζωής πιστοποίηση, όπου όλοι οι τίτλοι
σπουδών οφείλουν να εντάσσονται σε ένα ξεχωριστό επίπεδο –με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες.

Αναδιαρθρώσεις που υλοποιούνται με ζήλο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σε όλη την εκπαίδευση
(τεχνική και γενική- πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αλλά και σε όλο το πλέγμα της κατάρτισης, της μη
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης) και την εργασία με βάση τις οδηγίες των ΕΕ –
ΟΟΣΑ – ΣΕΒ
Το κεφάλαιο και η αστική τάξη επιδιώκουν το νέο εκπαιδευτικό σύστημα να είναι κατά βάση «αυτόνομο»
από την κρατική χρηματοδότηση και ευθύνη και να εξαρτάται απ τις επιχειρήσεις.
Το Πανεπιστήμιο που θέλουν, θα λειτουργεί ανταποδοτικά, θα αναδιατάσσει συνεχώς τμήματα, τομείς,
μεταπτυχιακά και δράσεις με κριτήριο τον προσπορισμό κονδυλίων (από ευρωπαϊκές ή ιδιωτικές πηγές),
της αξιοποίησης και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Θα εξασφαλίζει στο κεφάλαιο άμεσα αξιοποιήσιμους
εργάτες, με τις κατάλληλες ικανότητες ή δεξιότητες, την «πρέπουσα εργασιακή κουλτούρα» υποταγής,
την κατάλληλη προσαρμοστικότητα. Θέλουν να «φυλακίζει» τη συνείδηση, τη σκέψη και τη συμπεριφορά
με βάση τη κερδοφορία. Ο χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών να περιορίζεται όλο και περισσότερο από
το χώρο ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων. Το άσυλο των κοινωνικών αγωνιστών να συνθλίβεται από
το άσυλο των επιχειρηματικών πατεντών. Η υποταγή στους καπιταλιστικούς μονόδρομους της αγοράς και

της ΕΕ να εξαλείφει κάθε ίχνος δημοκρατίας και αναζήτησης ανατρεπτικών δρόμων χειραφέτησης.
Η αντιδραστική αναδιάρθρωση βάθους της εκπαίδευσης από το κεφάλαιο απαιτεί στρατηγική
απάντηση από τον κόσμο της εκπαίδευσης και της εργασίας
Σε αυτή τη κατεύθυνση, παλεύουμε για τα δίκαια αιτήματα της νεολαίας και του φοιτητικού κινήματος.
Για την υπεράσπιση των σύγχρονων μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων της νεολαίας, του
δικαιώματος στην κατάκτηση της γνώσης και της επιστήμης ενάντια στην πολιτική της ιστορικής τους
υποβάθμισης και της εκμετάλλευσης, ενάντια στην καπιταλιστική αναδιάρθρωση που προωθεί το
κεφάλαιο, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις.
Για την απελευθερωτική παιδεία, σε μια κοινωνία χειραφετημένης εργασίας και δημοκρατίας ελευθερίας των ανθρώπων κι όχι του καπιταλιστικού κέρδους
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ
●

●

●

●

●

Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν, εκπαίδευση όλων των παιδιών. Κατάργηση των διδάκτρων.
Δημόσια- κρατική χρηματοδότηση με αύξηση των δαπανών για την παιδεία, για όλες τις
ανάγκες των σπουδών. Όχι στη λιτότητα, τους κόφτες, τις συγχωνεύσεις και τις περικοπές. Όχι στο
ξεπούλημα της περιουσίας του πανεπιστημίου, στην ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών του . Κάλυψη όλων
των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή, συγγράμματα, εξοπλισμό ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των
σπουδών
Ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση με ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, στην επιστήμη και
στην τεχνολογία. Ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο ,δωρεάν, σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης
μετά το δωδεκάχρονο σχολείο, για όσο επαγγέλματα δεν απαιτείται πανεπιστημιακή μόρφωση.
Όλη η απαραίτητη επιστημονική γνώση στις βασικές σπουδές. Προγράμματα σπουδών που
καλύπτουν συνολικά κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Καμιά διάσπαση των πτυχίων βάσει
ειδικεύσεων, καταρτίσεων, πιστοποιήσεων, εξετάσεων..Όχι στον υποβαθμισμένο, υπεχρηματοδοτούμενο
,αφυδατωμένο από ένα στέρεο υπόβαθρο γενικών γνώσεων και βασική έρευνα, πρώτο κύκλο σπουδών η
ακαδημαϊκή αξία του οποίου καθηλώνεται πια παντού στο bachelor. Κατάργηση των πιστωτικών
μονάδων και κάθε μέτρου που ποσοτικοποιεί τη γνώση και διευκολύνει τον εκφυλισμό της σε μια λογική
απόκτησης δεξιοτήτων.
Ένα ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτό.
Όχι στο σκοταδιστικό αστικό δόγμα «Άλλο οι γνώσεις και άλλο το επάγγελμα». Όχι στον διαχωρισμό
της αξίας των πτυχίων σε ακαδημαϊκή και επαγγελματική. Πλήρη κατοχύρωση όλων των
επαγγελματικών δικαιωμάτων στο πτυχίο. Ο τίτλος σπουδών να κατοχυρώνει μια για πάντα την
δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος σ’ όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που αντιστοιχεί στο πεδίο. Άμεση
άσκηση του επαγγέλματος χωρίς τις προϋποθέσεις. Όχι στην αφαίρεση επαγγελματικών δικαιωμάτων
από το πτυχίο π.χ. παιδαγωγική επάρκεια και την στην αγορά των πιστοποιήσεων. Όχι στην Πρακτική
Άσκηση και το αίσχος των «ασκούμενων μηχανικών, δικηγόρων, των πιστοποιήσεων, δοκιμαστικών
χρόνων κλπ που προωθούν οι καπιταλιστές των κλάδων μαζί με την κυβέρνηση και τα Επιμελητήρια και
έχουν στόχο μια στρατιά εξαθλιωμένων νέων επιστημόνων.
Σπουδές και έρευνα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες νεολαίας και εργαζομένων. Όχι στην
εμπορευματοποίηση-πατεντοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, που στοχεύει στην ιδιωτική
κερδοφορία. Αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση της έρευνας.Έξω οι επιχειρήσεις, εργολαβίες από
τις σχολές. Κατάργηση των ΣΔΙΤ. Ελεύθερη πρόσβαση στην παραγόμενη έρευνα για όλο το λαό.
Κατάργηση κάθε ερευνητικού προγράμματος που αφορά πολεμικές επιχειρήσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Παλεύουμε για εργασία κόντρα στο μεσαίωνα της εργασιακής ανασφάλειας, της ανεργίας και της
μετανάστευσης.
●

Άμεση κατάργηση κάθε διάκρισης νέων-παλιών εργαζόμενων.Μόνιμη και σταθερή δουλειά

●

για όλους με κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, αυξήσεις των μισθών στο ύψος των
αναγκών μας.Μείωση του χρόνου εργασίας.Πλήρη ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα
Κατάργηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και της μαθητείας. Μέχρι αυτό να
πραγματοποιηθεί, διεκδικούμε την κατοχύρωση συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους ασκούμενους
με πλήρη μισθολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα και συνδικαλιστικά δικαιώματα..

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ
●

●
●

Δημόσια και δωρεάν σίτιση-στέγαση-μετακίνηση για όλους τους φοιτητές. Ανέγερση νέων
εστιών και λεσχών σίτισης ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των φοιτητών, χωρίς κανένα
αντίτιμο, ενοίκιο, κτλ. Δωρεάν μετακίνηση από και προς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μειώσεις σε
όλα τα μέσα μεταφοράς για τους φοιτητές. Φοιτητικό επίδομα για όσους φοιτητές αδυνατούν να
σπουδάσουν, ώστε κανείς φοιτητής να μην παρατά τις σπουδές του.
Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και βιβλιάρια υγείας για όλους τους φοιτητές.
Ειδικά μέτρα για τη δυνατότητα εισαγωγής και παρακολούθησης στο πανεπιστήμιο για
όλους τους νέους πρόσφυγες και μετανάστες.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
●

●

●

●

Παλεύουμε για δημοκρατία και ελευθερία. Ελεύθερη πολιτική, πολιτιστική δράση και
ιδεολογική έκφραση σε όλους τους εκπαιδευτικούς χώρους. Οι χώροι εκπαίδευσης να είναι
χώροι ελεύθερης διακίνησης ιδεών, ζύμωσης και δράσης.. Φοιτητικό και εργατικό έλεγχο στο
περιεχόμενο, τον προσανατολισμό των σπουδών και την έρευνα με κριτήριο τις ανάγκες της
νεολαίας, των εργαζόμενων, της κοινωνίας. Ελευθερίες και δικαιώματα στους εργαζόμενους.
Όχι στην εντατικοποίηση των ρυθμών σπουδών, στα ολοήμερα προγράμματα, στα δίχως όριο
μαθήματα και εργαστήρια. Επαρκής ελεύθερος χρόνος για όλους τους φοιτητές..
Τέλος στις εξετάσεις καρμανιόλα για τους φοιτητές. Ν’ αποκρουστούν τα μαζικά κοψίματα και
να συντριβούν οι αντιλήψεις μεγάλης μερίδας καθηγητών που θεωρούν τις εξετάσεις ως μέσο για
επίδειξη πυγμής, κατοχύρωσης της αυθεντίας και ως μέσο συναλλαγής με ΔΑΠ -ΠΑΣΠ ..
Πλήρης επαναφορά του ασύλου. Ούτε σκέψη για εταιρείες security μέσα στις σχολές. Διεύρυνση
του ασύλου σε σχολεία και χώρους εργασίας

Οι στόχοι αυτοί έρχονται σε ρήξη με την μαύρη πολιτική του ευρωμνημοναικού μπλοκ ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ
και τους φασίστες της ΧΑ. Μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από ανατροπή κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου, της
βάρβαρης μνημονιακής πολιτικής τους αλλά και κάθε επίδοξου εκφραστή - υλοποιητή της.
Έτσι στο σήμερα παλεύουμε για:
●
●
●
●

Ρήξη και έξοδος από ΕΕ και ευρώ από εργατική, αντικαπιταλιστική σκοπιά.
Παύση πληρωμών-διαγραφή του χρέους. Κατάργηση των δανειακών συμβάσεων.
Ανατροπή όλων των μνημονιακών μέτρων και των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων.
Έξω τώρα από το ΝΑΤΟ. Να φύγουν όλοι οι ιμπεριαλιστικοί στόλοι από το Αιγαίο και τη
Μεσόγειο.

Για να ζήσουμε να πάρουμε τον πλούτο που παράγουμε στα χέρια μας. Να πάρουμε δύναμη,
κέρδη και ιδιοκτησία από το κεφάλαιο που τα απέκτησε με το αίμα και τον ιδρώτα των
εργαζόμενων
Για να πάνε τα πράγματα αλλιώς ....Αντεπίθεση του μαχόμενου φοιτητικού κινήματος με
καρδιά μια αναγεννημένη ΕΑΑΚ και το νου μιας άλλης, αντικαπιταλιστικής Αριστεράς
Ο μόνος δρόμος για να εμποδιστεί και να ανατραπεί η αντιδραστική αντιεκπαιδευτική πολιτική

κυβέρνησης, Ε.Ε,ΔΝΤ, κεφαλαίου αλλά και η αντεργατική αντιλαϊκή ευρωμνημονιακή λαίλαπα που
υποθηκεύει το παρόν και το μέλλον μας, είναι αυτός του αποφασιστικού, ανυποχώρητου αγώνα. Αναγκαία
προϋπόθεση για αυτό είναι η ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος, στο περιεχόμενο και τις μορφές
του, στις κατευθύνσεις και τους στόχους του, στις δομές και τη συγκρότηση του, ώστε να ανταποκριθεί
στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης και της κοινωνικής καταβύθισης, ειδικά σε μια περίοδο που τα
εγκλήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουν την ταμπέλα της "αριστερής"
●

●

●

●

Θέλουμε φοιτητικό κίνημα που θα παλεύει για μόρφωση, δουλειά, ελευθερία και ειρήνη, στη
βάση του παραπάνω προγράμματος από την απελευθερωτική – χειραφετητική αντικαπιταλιστική σκοπιά του κόσμου της εργασίας. Από αυτή τη σκοπιά θέλουμε ένα φοιτητικό
κίνημα που θα οργανώνεται με κέντρο τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πιο πληττόμενων
φοιτητών/τριων που προέρχονται από την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Ένα φοιτητικό κίνημα μαχητικό και αποφασιστικό, μπορεί να διεκδικεί και να παίρνει άμεσες νίκες,
σε καθημερινά ζητήματα καλυτέρευσης της ζωής των φοιτητών, αλλάζοντας την υπάρχουσα τάξη
πραγμάτων αρνητή των αστικών μονόδρομων κι όχι ένα κίνημα απλής διαμαρτυρίας. Γι αυτό οφείλει να
αναγνωρίζει καθαρά το αντίπαλο, εχθρικό στρατόπεδοκυβέρνησης, Ε.Ε, ΔΝΤ, κεφαλαίου και να
οργανώνει μαζικό, ταξικό εκβιασμό του για να αποσπά κατακτήσεις άμεσες και μακροπρόθεσμες, σε
κοινό μέτωπο με τους μαθητές και τους εργαζόμενους της εκπαίδευσης, με τη νεολαία της
ανεργίας και της ελαστικής απασχόλησης και τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Σε ένα μέτωπο παιδείας, εργασίας, δημοκρατίας.
Θέλουμε ένα φοιτητικό κίνημα ενωτικό, των «κάτω», της δημοκρατίας των Γενικών Συνελεύσεων
που αποφασίζουν, οργανώνουν και ελέγχουν τους αγώνες τους, διαμορφώνοντας όργανα
επιβολήςτης λαϊκής θέλησης. Που συντονίζονται οριζόντια μεταξύ τους , συγκεντρώνουν
δυνάμεις, διαμορφώνουν μέτωπα, δίνουν μάχες.
Ένα τέτοιο φοιτητικό κίνημα δεν μπορεί παρά να είναι πολύπλευρο, ζωντανός παράγοντας και
νεύρο ευρύτερων κοινωνικών μαχών έναντια στον πόλεμο και το φασισμό, το ρατσισμό και τον
εθνικισμό, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.

Τέτοια χαρακτηριστικά είχαν τα κινήματα νεολαίας που μπόρεσαν να συγκρουστούν και να γράψουν
ιστορία. Αυτά τα χαρακτηριστικά αχνοφαίνονται πάλι στις ρωγμές του χρόνου, σήμερα σε όποια
αγωνιστική πνοή ταράζει την «κανονικότητα» της καπιταλιστικής ανασυγκρότησης και «φοβίζει» τους
«πάνω». Στην κατάληψη της Ναντέρ ή στην κατάληψη του Υπουργείου Παιδείας πρόσφατα…
Από την οπτική της ανάγκης ενός φοιτητικού κινήματος με τα παραπάνω χαρακτηριστικά τον
εαυτό μας.
Έχει ηττηθεί μια λογική φιλολαικής διαχείρησης του καπιταλισμού με τα χειρότερα αποτελέσματα για τον
λαό και τη νεολαία.
Έχει δείξει τα όρια της μια λογική αγώνων διεκδίκησης και όχι επιβολής, χαμηλής έντασης και διάρκειας
που διαχωρίζει τον αγώνα "για τα μικρά" με τον αγώνα "για τα μεγάλα"
Η αναγκαία αριστερά στο σήμερα δεν μπορεί να κάνει τα λάθη του παρελθόντος
Για όλα αυτά, θέλουμε αριστερά αντικαπιταλιστική, αντιΕΕ, χωρίς αυταπάτες φιλολαϊκής διαχείρισης του
καπιταλισμού. Που θα σηκώσει το γάντι της ιστορικής αντιπαράθεσης από τη σκοπιά των συμφερόντων
και των αναγκών της εργατικής τάξης και της νεολαίας και δεν θα θεωρεί ορίζοντά της τα όρια που της
βάζει η αστική πολιτική, ξεπουλώντας τις ιδέες της στις αγορές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Θέλουμε την Αριστερά που θα διεκδικήσει αυτή την κοινωνία, τώρα. Απέναντι στο πιο μαύρο πολεμικό
σκοτάδι που απλώνεται στις γειτονιές του κόσμου, διεκδικώντας φως…
Σε περιβάλλον που οι προσδοκίες αποπέμπονται και η τρομοκρατία των συστημικών μονόδρομων
επιβάλλει περισσότερο μαζική κατάθλιψη ή αγοραίο κανιβαλισμό παρά υψηλές πτήσεις, θέλει "ψυχή

για να πετάς"
νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση - Οργάνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Στις 16 Μάη στηρίζουμε-ψηφίζουμε ΕΑΑΚ σε ΑΕΙ-ΤΕΙ!
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