ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Σε ανταπόκριση προς το κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΕ προς τα μέλη
του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα θέλαμε να εκφράσουμε
τη στήριξή μας στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους για εργασιακά δικαιώματα
συμβατά με τις διεθνείς πρακτικές σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θεωρούμε αυτή
τη στήριξη αυτονόητη υποχρέωση κάθε ακαδημαϊκού. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να
επισημάνουμε τα εξής:
- Ότι οι διδάκτορες Ειδικοί Επιστήμονες είναι συνάδελφοί μας και όχι απλά εργαλεία
φθηνής διεκπεραίωσης διδακτικών υποχρεώσεων Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς
πληρούν όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προσόντα που απαιτούνται για
πρόσληψη σε θέση ΔΕΠ και βρίσκονται συγκυριακά και όχι λόγω επιστημονικής (πόσο
δε μάλλον ανθρώπινης) κατωτερότητας στην επισφαλή θέση στην οποία βρίσκονται.
- Ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο από τους νόμους
της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι προστατεύεται ανάλογα από τον εκφοβισμό ή τις
απειλές στοχοποίησης ατόμων στη βάση συνδικαλιστικής δράσης.
- Ότι η μέριμνα για τη μάθηση και την ανάπτυξη των φοιτητών περιλαμβάνει τον
σεβασμό απέναντι σε επιστήμονες που σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν φοιτητές του
ίδιου του Πανεπιστημίου Κύπρου, τη δίκαιη αντιμετώπιση του ανθρώπινου δυναμικού
που επιφορτίζεται με τη διδασκαλία των υφιστάμενων φοιτητών και τη διαφύλαξη της
συνέχειας της ανάδειξης νέων επιστημόνων που σέβονται το Πανεπιστήμιο για το ήθος
του και τις αρχές του, εμπνέονται και καθοδηγούνται από αυτές.
Θεωρούμε αναγκαία και επιβεβλημένη για τη διαφύλαξη του κύρους του
Πανεπιστημίου στην κυπριακή κοινωνία την έλλογη διαπραγμάτευση με τα νόμιμα
εκλεγμένα όργανα της ΔΕΔΕ, την παύση της ρητορικής απαξίωσης και περιφρόνησης,
και την συντεταγμένη αναζήτηση λύσεων, περιλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης με
το κράτος για την επίλυση των αιτημάτων εκείνων που έχουν συνέπειες για τον
πανεπιστημιακό προϋπολογισμό.
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