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Αοφάλεια
στα πανεπιστήμια

Του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΥ

Στη
Νορβηγία μετά xis τρομοκρατικός

επιθέσεις του
Μπρέιβικ ελήφθησαν μέτρα

σε σχολεία και πανεπιστήμια
για την απειλή των ελεύθερων

σκοπευτών Στην Ελλάδα
τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν

συχνά περιστατικά βίας
Η παραδοχή αυτή δεν υποτιμά
το πανεπιστήμιο Το αντίθετο
η αναγνώριση ενός προβλήματος

είναι το πρώτο στάδιο
της λύσης Από τον Νοέμβριο
του 1995 για να μη γυρίσουμε
και άλλο πίσω μέχρι και τον
Ιανουάριο του 2022 συζητάμε

για τις καταλήψεις τη βία
στα πανεπιστήμια και τις επεμβάσεις

της αστυνομίας Γιατί
όμως έχει τόσο μεγάλη διάρκεια

το πρόβλημα
Η προβληματική νοηματοδότηση
Το πανεπιστήμιο έχει σωστά
συνδεθεί με την επανάσταση
στη γνώση αλλά προβληματικά

με ένα διαρκές ιδεώδες
μιας κάποιας εξέγερσης που
μπορεί να δικαιολογήσει καταλήψεις

και βία
Το πολιτισμικό τραύμα της χούντας

Δεν μπορούμε το 2022 va
αναπαράγουμε αυτή τη μαύρη
στιγμή της βίαιης καταστολής
του φοιτητικού κινήματος ως
πολιτισμικό τραύμα θεωρώ
vcas αντιδημοκρατική την παρουσία

της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο

Χαρακτηριστική
στιγμή αυτού του τραύματος
είναι η αναφορά στις Ομάδες
Προστασίας Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων ΟΠΠΙ ως Σπουδαστικό

της Ασφάλειας
Η υποτίμηση του προβλήματος
Πολλές φορές εσκεμμένα ή μη
τα περιστατικά βίας και παρα
βατικότητας στα πανεπιστήμια
έχουν υποτιμηθεί σε μια προσπάθεια

να παρουσιαστούν ως
απειροελάχιστες εξαιρέσεις και
όχι ως περιστατικό που έχουν
συνέχεια και περιοδικότητα
Η εξωγενής διάσταση Σε αρκετές
περιπτώσεις τα βίαια ή παρα
βατικό περιστατικό δεν έχουν
σχέση με μέλη της πανεπιστη¬

μιακής κοινότητας αλλά με
εξωτερικούς που εκμεταλλεύονται

τα πανεπιστήμια
Η πολιτική εργαλειοποίηση Τα
πανεπιστήμια και οι φοιτητές
έχουν πολλές φορές εργαλειο
ποιηθεί στο πλαίσιο πολιτικών
και κομματικών αντιπαραθέσεων

Χαρακτηριστική περίπτωση

αποτελεί η προσέγγιση
πως το ζήτημα της βίας μπορεί

να το λύσει το ρωμαλέο
φοιτητικό κίνημα
Η αδυναμία εσωτερικής λύσης
Το αυτοδιοίκητο είναι από τις
βασικές δομικές προβλέψεις
λειτουργίας των πανεπιστημίων

Δυστυχώς όμως για λόγους
που έχουν πολλές φορές αναλυθεί

τα πανεπιστήμια δεν μπορούν

μόνα τους να αντιμετωπίσουν
τη βία αποτελεσματικά

Τα πανεπιστήμια δεν πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως ένας βίαιος
βιότοπος Αποτελούν μέρος
του γενικότερου προβλήματος

της βίας στην Ελλάδα Με
τοννόμο 4777 του Φεβρουαρίου

του 2021 το κράτος και τα
πανεπιστήμια έχουν ένα ολοκληρωμένο

πλαίσιο ασφάλειας
και προστασίας Τα μέτρα

όμως πρέπει να εφαρμοστούν
στην πράξη για αυτό και πρέπει

όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς

να αναλάβουν τις ευθύνες
τους Η βία στα πανεπιστήμια
θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικό

μόνο με την πρόληψη
αυτή είναι και η λογική τόσο
των τεχνολογικών μέσων όσο
και των Ομάδων Προστασίας
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
Μόνο αν συνδυαστούν μπορούν

να λειτουργήσουν αποτελεσματικό

Πρόκειται για μια
αλλαγή υποδείγματος που θα
ενισχύσει την ασφάλεια των
πανεπιστημίων Αυτή τη φορά
δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί
πίσω από το άσυλο

Ο κ Τριαντάφυλλος Καρατράνχος
είναι δρ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας
και Νέων Απειλών επιστημονικός
συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ
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