Πείτε μας τρελούς,
μάθαμε όμως να αντιμετωπίζουμε το πανεπιστήμιο όχι απ' τα μάτια των απαιτητικών πελατών
του, αλλά απ' αυτά της καθημερινής εμπειρίας των άνεργων ή των επισφαλώς εργαζόμενων. Και
μέσα απ' αυτή την οπτική, κάτι μας βρωμούσε συνεχώς. Τελικά, καταλάβαμε πως πίσω απ' την
"λάμψη" του lifestyle των ατελείωτων καφέδων και της ατελείωτης βλακείας χτίζεται καθημερινά
ένα κάτεργο.
Η πανεπιστημιακή κοινότητα διακηρύσσει συνεχώς πως είναι ενιαία και πως της αρμόζει να
διοικεί μόνη της τις υποθέσεις που την αφορούν. Η αλήθεια είναι πως - μέχρι σήμερα
τουλάχιστον - το παραπάνω ισχύει. Όχι φυσικά πως δεν κυριαρχείται από κάθε λογής αντιθέσεις,
εντούτοις έχει δημιουργήσει έναν περίπλοκο μηχανισμό διαμεσολαβήσεων και σκληρών
εξαρτήσεων στο εσωτερικό της, έτσι ώστε κανένας απ' τους παράγοντες της να μη θέλει ή να μη
μπορεί να διανοηθεί τον εαυτό του ανεξάρτητα απ' τους άλλους: Οι επιτυχίες των φοιτητών
σημαίνουν προνομιακή θέση των καθηγητών σε περίπτωση αξιολόγησης, ενώ η υπεράσπιση του
αυτοδιοίκητου απ΄ τους καθηγητές σημαίνει ασφάλεια για τις θέσεις εργασίας των διοικητικών.

Και που είναι το πρόβλημα;
Αυτό που σκόπιμα αποκρύπτει η παραπάνω αρμονία
είναι πως η ύπαρξη της και μόνο οφείλεται σε κάτι έξω
από αυτή, στο οποίο η ακαδημαϊκή κοινότητα
συνεχώς αντιπαρατίθεται και συμβάλλει στην
υποτίμηση του. Είναι οι εργάτριες και οι εργάτες που
δουλεύουν σε καθεστώς εργολαβίας, αυτές και αυτοί
χωρίς τους οποίους η παραπάνω "λάμψη" θα
συνοδευόταν από σωρούς σκουπιδιών, χωρίς τις
οποίες τα περήφανα τέκνα της πανεπιστημιακής
κοινότητας θα έτρωγαν για μεσημεριανό τα νύχια τους
και μόνο. Μοιάζουν τελικά με το υπηρετικό
προσωπικό σ΄ ένα νεοκλασσικό του προηγούμενου
αιώνα: το "ανήκειν" τους στην οικογένεια εξαρτάται
αποκλειστικά απ' τις εξάρσεις ευαισθησίας της -όταν
και αν υπάρχουν τέτοιες.
Θα μπορούσαμε να πούμε πως η οργάνωση των
εργασιακών και όποιων άλλων σχέσεων εντός του
πανεπιστήμιου βρίσκεται σε σύμπνοια με το
προηγούμενο παράδειγμα της διαχείρισης της
εργασίας συνολικά και το οποίο θα μπορούσε να
κωδικοποιηθεί κάτω απ' τον γενικό τίτλο "κράτος
πρόνοιας αλά ελληνικά". Ο διευρυμένος δημόσιος
τομέας λειτουργούσε ως ο Πατέρας, του οποίου την
γλώσσα μιλούσαν τα κόμματα και τα σωματεία,
εξαιρώντας βέβαια τα κομμάτια των εργατών και των
εργατριών που οι γνώσεις, οι σχέσεις, και οι εμπειρίες
τους αντιστοιχούσαν σε αυτές της
ανειδίκευτης/χειρωνακτικής (και αρκετές φορές
«μαύρης») εργασίας. Αυτοί/ες αφήνονταν σε μια
συνθήκη στην οποία τη διαχείριση της εργασίας τους
αναλάμβαναν μαφίες/κυκλώματα κάθε είδους, που
εμφανίζονταν ως νησίδες ιδιωτικού συμφέροντος
οργανικά συνδεδεμένες με το δημόσιο. Ο Πατέρας/
Κράτος ήταν ο γενικός εγγυητής αυτής της
κατάστασης, αυτό όμως (όπως και η αγάπη) δεν θα
κρατούσε για πάντα.

Ο πατέρας πέθανε.
Η συνθήκη έκτακτης ανάγκης που ενεργοποιούν οι ρυθμιστικοί λόγοι της αγοράς (με άλλα λόγια η νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση) σηματοδοτεί την αποδιάρθωση αυτού που γινόταν αντιληπτό ως
κρατικό/δημόσιο και την αντικατάσταση του από σφαίρες εξουσίας δομημένες με βάση το μοντέλο
επιχείρηση. Το νέο παράδειγμα βρισκόταν ήδη εδώ. Οι προσοδικοί μηχανισμοί που διαπερνούσαν το
δημόσιο και βρίσκονταν προσαρτημένοι σε ένα πολύπλοκο σύστημα κομματικών διαμεσολαβήσεων, καθώς
αυτό αποχωρεί,˙ αυτονομούνται και έρχονται στην επιφάνεια ως γενικοί διαχειριστές της εργασίας/ανεργίας
με την μορφή κυκλωμάτων.
Σ' αυτό το κλίμα, τα προγράμματα υπενοικίασης εργαζομένων και οι αντίστοιχες εταιρίες φαίνεται πως
διευρύνουν το πεδίο των δραστηριοτήτων τους, αποκτώντας κεντρική σημασία. Δεν θα προσπαθήσουμε να
απαριθμήσουμε τα πολλαπλά οφέλη των αφεντικών από αυτήν την στρατηγική, θέλουμε απλά να
διατυπώσουμε την βεβαιότητα πως η συνθήκη της/του ενοικιαζόμενης/ου εργάτριας/η σταδιακά
επεκτείνεται και σε κομμάτια της μέχρι πρόσφατα ειδικευμένης/πνευματικής εργασίας. Φτάνει τελικά ένα
εξάμηνο πρόγραμμα μαθητείας/πρακτικής του οαεδ σε συνδυασμό με την ανάδυση κάποιας μκουπεργολάβου για να μιλήσει την κυνική γλώσσα των αφεντικών στη συνθήκη της "κρίσης": "Δεν είστε ούτε
άνεργοι, ούτε εργάτες, εμείς είμαστε φιλάνθρωποι και βγάλτε το σκασμό!".

Και το πανεπιστήμιο δεν νιώθει και πολύ καλά...
Το δημόσιο/ μαζικό πανεπιστήμιο καταρρέει και οι περίεργες οσμές που οσφριζόμασταν, όταν πλησιάζαμε
στα θεμέλια του, πλέον στριφογυρίζουν στην επιφάνεια. Οι εργολαβίες, η μαφιόζικη διαχείριση των πιο
υποτιμημένων εργατριών/ων αποτελούν γνώμονα για τον εξορθολογισμό των εργασιακών σχέσεων του
πανεπιστημίου. Οι δουλειές πρέπει να γίνονται φτηνά, γρήγορα, αποτελεσματικά, και οι εργολάβοι
γνωρίζουν αυτήν την διαδικασία καλύτερα από τον καθένα. Ανύπαρκτα συνδικαλιστικά δικαιώματα, αυστηρή
επιτήρηση και έλεγχος, εκβιασμοί, χαμηλοί μισθοί, αδιαφανής τρόπος πληρωμής: η περιγραφική
αποτύπωση των εργολαβιών αναδεικνύει την πραγματική τους λειτουργία. Τίποτα περισσότερο από την
πολλαπλή υποτίμηση της εργασίας. Εργολαβίες για όλους/ες, λοιπόν. και αν για τις εργαζόμενες στην
καθαριότητα και τον επισιτισμό του πανεπιστημίου η συνθήκη αυτή αποτελούσε μια καθημερινότητα
δεκαετιών, τότε οι εργαζόμενες/οι στις διοικητικές λειτουργίες οφείλουν πλέον να ενταχθούν σε αυτό το
καθεστώς; Θα το δούμε. Η πρόσληψη πάντως εταιριών security με αρμοδιότητα την φύλαξη των κτηρίων
των ΕΜΠ- ΕΚΠΑ (ISS security), συμπυκνώνει την νεοφιλελεύθερη διαχείριση στο σύνολο της: οι μισθοί
πέφτουν και μας ρίχνουν στην αγκαλιά του συμπλέγματος της ασφάλειας.

Δεν επιλέγουμε την συνδιαλλαγή με την βαρβαρότητα:
Ούτε στην εστίαση,ούτε στην καθαριότητα, ούτε στις διοικητικές
υπηρεσίες.
Δεν θέλουμε και δεν ανεχόμαστε τις εργολαβίες στα πανεπιστήμια.
Καμία εταιρία security στις σχολές.

Πρωτοβουλία από αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα στις σχολές. .

