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Teden Svobodne univerze ali boj za preživetje javnih univerz

Naročnik:
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

RA SLOVENIJA 1, 15.04.2013, DOGODKI IN ODMEVI, 15.39
Na 15 fakultetah, zlasti s področja družboslovja in humanistike, ter umetniških akademijah Univerze v
Ljubljani, bo ta teden potekala protestna akcija Svobodna univerza. Študenti in njihovi profesorji bodo
namesto običajnih predavanj in vaj pripravili več kot 120 predavanj, okroglih miz in akcij, na katerih bodo
opozorili na uničevanje javnih univerz, ki so jih varčevalni ukrepi potisnili na rob preživetja. Nataša Lang.
NATAŠA LANG: Študenti umetniških akademij in njihovi profesorji so na zemljišču, ki je predvideno za
gradnjo treh akademij na Roški, v naši prestolnici opoldne pripravili umetniško akcijo Nebo nad nami in
tako opozorili na prostorsko in finančno stisko akademij. V najhujšem finančnem primežu je Akademija
za glasbo in kot poudarja njen dekan Andrej Grafenauer, če država akademiji ne bo zagotovila dodatnega
denarja za drugo bolonjsko stopnjo, akademija jeseni ne bo odprla vrat.
ANDREJ GRAFENAUER: Ne ne bomo imeli nobenega pouka, ker ne moremo pristati na to, da bi petino
študentov, ali pa 60 ali pa 80 študentov pustili brez pouka, ostalim pa pouk nudili. Tukaj mislim pa, da
mora nastopiti solidarnost, se pravi vsi ali nihče.
LANG: Mednarodna organizacija OECD Sloveniji vnovič predlaga uvedbo šolnin za drugo bolonjsko stopnjo
študija. Popoldne bodo o posledicah privatizacije univerz in uvedbe šolnin govorili na okrogli mizi na
Filozofski fakulteti. Predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani Gašper Skalar Rogič zavrača
uvedbo šolnin v teh zaostrenih časih.
GAŠPER SKALAR ROGIČ: Sicer bi še dodatno otežila študij tistim, ki so socialno ogroženi. Spodbudila bi
beg možganov. Marsikdo bi se odločil za študij v tujini, kjer bi bilo verjetno cenejše in univerzi ne bi rešili
reševanja finančnih težav dolgoročno, ker uvedba šolnin tega ne bi pokrila.
LANG: Odpreti akademski prostor, kritično oceniti položaj visokega šolstva in univerze v družbi, so cilji
tedna Svobodne univerze. Dekanja Fakultete za socialno delo Gabi Čečinovič Vogrinčič.
GABI ČEČINOVIČ VOGRINČIČ: Nesprejemljivo je, da živimo v družbi, kjer se ogroža socialna država, javno
šolstvo, javno zdravstvo, kultura.
LANG: Teden Svobodne univerze sta podprla senat in študentski svet univerze.

