Δεν θέλουμε μια “αγορά της γνώσης” !
Κάλεσμα

σε

μια

ευρωπαϊκή

κινητοποίηση

ενάντια στη στρατηγική της Λισαβόνας για την
εκπαίδευση και την έρευνα.
Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής των αρχηγών των κρατών της ευρωπαϊκής
ένωσης και των κυβερνήσεών τους, την άνοιξη, θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20
Μαρτίου 2009. Στην ημερήσια διάταξη αυτού του ευρωπαϊκού Συμβουλίου
εμφανίζονται ως πρωτεύοντα σημεία, η αξιολόγηση και η εξακολούθηση της
στρατηγικής της Λισαβόνας του 2000, η οποία, μεταξύ άλλων, σήμερα πλαισιώνει τις
επιδιωκόμενες πολιτικές σε όλες τις χώρες μέλη με στόχο τον «εκσυγχρονισμό» των
εθνικών συστημάτων έρευνας και εκπαίδευσης

(πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας,

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, “δια βίου εκπαίδευσης ”).
Δεν μπορούμε παρά να

ενθαρρύνουμε την εκφρασμένη φιλοδοξία μιας

“κοινωνίας της γνώσης”, όταν αυτή είναι ένα στοίχημα για τη δημόσια εκπαίδευση
και την έρευνα, ως δημόσια αγαθά, όταν εγγυάται τον εκδημοκρατισμό πρόσβασης
στη γνώση, όταν επιτρέπει στους πολίτες τη σκεπτόμενη κριτική ανάλυση
επιστημονικών επιλογών και τεχνικών που τους προτείνονται. Ωστόσο, η σημερινή
κατεύθυνση είναι άλλη: Περιορίζει αυτό το σχέδιο στην κατασκευή μιας “κοινής
αγοράς της γνώσης”, της οποίας διαπιστώνουμε παντού τις βλαβερές επιπτώσεις με
όρους

αποδυνάμωσης της επιστημονικής ανεξαρτησίας,

συστήματος της κρατικής έρευνας,

αποθεσμοποίησης του

ενίσχυσης της εξουσίας των επιχειρήσεων,

μαζικής αβεβαιότητας των όρων εργασίας και των σπουδών,

δημιουργίας

ανισοτήτων στη γνώση, απομάκρυνσης των πολιτών από τις επιστημονικές επιλογές
και τεχνικές που τους ενδιαφέρουν.
Εδώ και μερικά χρόνια, κινητοποιήσεις μεγάλης σημασίας και με αυξανόμενη
ένταση, που γίνονται από μαθητές, φοιτητές, εργαζομένους στην εκπαίδευση και
στην έρευνα και γενικότερα από το κοινωνικό κίνημα, έχουν πολλαπλασιαστεί στην
Ευρώπη. Αυτές απαιτούν δυναμικά ένα δημόσιο τομέα της εκπαίδευσης και έρευνας,
που θα οικοδομηθεί μέσα από δημοκρατικό διάλογο και θα χειραφετηθεί από την
υποταγή στην ανταγωνιστική αγορά.

Γι αυτό καλούμε τους ευρωπαίους πολίτες να κινητοποιηθούν στις 18, 19 ή 20
Μαρτίου 2009, σε όλες τις χώρες μέλη και πέρα από αυτές, μέσα στα
πανεπιστήμια, στα εργαστήρια, στο δρόμο
ΕΝΑΝΤΙΑ στην

υποταγή στην αγορά των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων,

ΕΝΑΝΤΙΑ

στο γενικευμένο ανταγωνισμό των πληθυσμών και των εδαφικών
χώρων.

Για ένα δημόσιο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, δημοκρατικό και
ελεύθερο.
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