Edini odgovor je akcija in nadaljnja izgradnja mednarodnega revolucionarnega gibanja,
ki bo sposobno predstavljati radikalne alternative politično in ekonomsko
nepravičnemu svetu. (Aktivna Propaganda)

Avtonomne strani Avtonomne Tribune
Kaj je Avtonomna tribuna?
besednimi napadi homofobije. Veliko študentov in
Študentje in študentke smo se v Avtonomno tribuno združili
spomladi 2007. Združila nas je namera vlade, da za študij
uvede šolnine, privatizira univerzo in si jo podredi. Takrat smo
vladi z nekaj odmevnimi akcijami poslali jasno sporočilo, da je
univerza naša in da si ne pustimo vzeti študija, ki bi bil
dostopen za vse, tudi za tiste z najnižjimi dohodki. Vladne
reforme visokega šolstva bi namreč pomenile, da bi študij bolj
in bolj postajal zgolj privilegij bogatih. V tem poskusu reforme
univerze se je izrazil isti pohlep za profitom, ki v Sloveniji
hkrati pripravlja privatizacijo javnega zdravstva, vpeljuje
zasebno šolstvo ter delavce in delavke peha na rob revščine.
S tem, ko smo se uprli vladnim načrtom, in z našo dejavnostjo
(javne tribune, sporočila za javnost, demonstracije) smo stopili
v stik z nekaterimi gibanji, ki se v Sloveniji aktivno borijo proti
nadaljevanju privatizacije javnih dobrin. Skozi pogovore in
izmenjave mnenj smo ugotovili, da študentska problematika v
resnici ne zadeva zgolj študentov, tako kot zdravstvena
problematika ne zadeva zgolj delavcev v zdravstvu, ali
delavska delavcev v tovarnah. Čedalje bolj smo spoznavali,
da so vse to splošna družbena vprašanja, še več, ugotovili
smo, da so v marsičem povezana. Kar žene oblastnike v
privatizacijo šolstva, so ogromni profiti za tiste pri koritu, tiste,
ki samo čakajo na priložnost, da bodo lahko študentom poslali
ogromne račune za šolnine. Ravno to hlepenje po profitu je
tudi tisto, kar poganja načrte o privatizaciji zdravstva. V stikih
s sindikati in spoznavajoč sindikalni boj smo spoznali, da
pritisk izkoriščevalske pesti kapitala nikoli ne preneha in da so
delavci in delavke pod neskončnim pritiskom, naj delajo več
za iste ali celo manjše plače. Naše diskusije so se začele kot
diskusije študentov in študentk o študentski problematiki, a so
vedno bolj zašle v splošne družbene tematike, ki jih vsi še
kako čutimo v vsakdanjem življenju, ki postaja čedalje bolj
podrejeno diktaturi kapitala ter od njega odvisnih arogantnih
političnih elit.
Avtonomna tribuna je izšla iz potrebe po neodvisnem
organiziranju za družbeno-politično delovanje tako študentk in
študentov, delavk in delavcev, brezposelnih kot ostalih.
Spodbujamo ustvarjalnost in kritičnost čim večjega števila
študentov ter vseh ostalih na različnih področjih. Opozarjamo
na nepravilnosti in krivice v celotni družbi, saj vsi posamezni
problemi izhajajo iz splošnih družbenih procesov. Zavzemamo
se za solidarno in pravično družbo in pri svojih aktivnostih in
kritiki obstoječega sistema sodelujemo tudi s socialno
ogroženimi oziroma šibkejšimi družbenimi skupinami. Skozi
naše delovanje smo šokirani spoznali tudi, da obstajajo v
Sloveniji skupine ljudi, ki so še posebej tragične žrtve dežele
kapitalističnega blagostanja, kakor Slovenijo radi predstavljajo
arogantni oblastniki. Izbrisani prebivalci Slovenije se že

petnajst let borijo za preživetje, ki jim ga oblasti še
vedno zanikajo, migranti in migrantke iz celega
sveta so žrtve brutalnega policijskega režima, ki jih
zapira v koncentracijska taborišča (eno je v Velikem
Otoku pri Postojni), romska manjšina je žrtev spoja
domačijske in policijske represije, pravica do
svobodne spolne orientacije izginja pod fizičnimi in

študentk ter čedalje več drugih ljudi je zaposlenih, ne da bi
imeli kakršnekoli pravice ali gotovost, da bo služba tudi
naslednji dan. Delo, ki ne prinaša zdravstvenih ter
pokojninskih pravic in pri katerem ima kapitalist pravico, da
delavca odpusti kadarkoli, se imenuje prekarno delo. Danes
nas je med prekarci, še posebej med mladimi, čedalje več.

Študentje in študentke smo spoznali, da je naš boj
za znanje globoko povezan z boji, ki jih bojujejo
naši tovariši in tovarišice na drugih področjih.
Naivno smo se spustili v študentski boj proti uničenju univerze
in znanja ter izzvali vlado, ki se je najprej odzvala izjemno
sovražno, a ker nismo popustili, je na koncu popustila ona:
predlog zakona je bil umaknjen, minister Zupan prisiljen v
odstop. Videli smo, da je možno skozi kolektivno in odločno
akcijo spremeniti stvari na bolje. Videli pa smo tudi, da je to
možno le skozi izjemno široko solidarnost med vsemi
družbenimi skupinami, ki so pod udarom kapitalističnega
izkoriščanja: študentje in delavke, izbrisani in migrantke,
prekarni in brezposelni – mi vsi skupaj imamo moč, da že
danes ustvarjamo boljšo prihodnost. Takšno, v kateri bo
življenje dostojanstveno in kjer pohlep ne bo najbolj
spoštovana vrednota.

Pomembnejše postaje na poti
Avtonomne tribune v letu 2007:

upora

21. maja 2007: se zgodi zasedba avle Filozofske fakultete v
Ljubljani pod geslom Avtonomna tribuna za avtonomijo
univerze. Seveda, ne gre čisto brez zapletov, saj varnostniki
ne pustijo izobesiti transparenta, a na koncu omagajo. Sama
ideja za zasedbo je nastala na debati v metelkovskem
Infoshopu, kjer se je nekaj dni pred tem razpravljalo o apatiji
študentarije in o privatizaciji univerz. Sprejme se izjava, ki
kratkem času dobi veliko podpore (Moderna Galerija, ŠOS,
ŠKIS, ŠOU LJ, ŠOU Primorska, Mirovni inštitut, Odbor
študentov humanistike iz Kopra, Zares, CIIA, AntiFacafe,
Erasmusovi študenti v Sloveniji, Mladi Forum, več
visokošolskih delavcev in delavk,...) preberete pa si jo lahko
na koncu prispevka. Med drugim pa je bila prevedena v 7 tujih
jezikov.

Transparent v avli Filozofske fakultete
22. maj: začne se z zbiranjem pred stavbo Univerze v
Ljubljani, kjer se razobesi transparent »Študij je pravica«.
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Edina alternativa je gibanje in naša borba ter nadaljnje stopnjevanje socialnega odpora, pripravljenega na konfrontacijo
s sistemom, za uspešen napad na njegove strukture in temelje!
Dokler ne bo pravice ne bo miru! Smrt kapitalizmu, svoboda ljudstvu! (Aktivna Propaganda)
Sledi pohod do Ministrstva za visoko šolstvo, kjer se skuša
ministru Zupanu vročiti izjavo AT. Kljub nameri varnostnika,
da prepreči izročitev pisma z izjavo, se nenasilno vstopi in
izjavo prebere v megafon. Naslednja postaja je debata na
FDV. Pri Navju skupinico divje in brez obrazložitve zaustavi
Policija, kasneje pa je iz plačilnih nalogov razvidno, da naj bi
se pretepali. Oblast se nad avtonomno organiziranost
študentarije spravi z represijo. Delovati začne spletna stran
AT: avtonomnatribuna.blogspot.com

30. maj: zasedba že tretje fakultete in sicer Fakultete za
socialno delo
6. junij: zasede se prvo naravoslovno fakulteto - Fakulteti za
Farmacijo
13. junij: v Cankarjevem domu je potekal Zbor za republiko
pod naslovom Sproščena Slovenija 2007. Predsednik zbora
Peter Jambrek je dejal, da ta Vlada potrebuje vsaj še en
mandat, "da vsaj približno sanira 12 let nesproščenosti na 50
let podlage diktature." Jambrek pa je tudi eden od »skritih«
avtorjev spornega predloga zakona o visokem šolstvu, vendar
iz zbora ni edini (Jerovšek, Trpin).

"V kot stisnjeni in zadrževani" varnostnik

23. maj: zasedba avle FDV, kjer se v dogovoru z dekanjo
izbori »avtonomno« predavalnico, ki je v uporabi do oktobra.
Ministrstvo za visoko šolstvo podaljša rok za razpravo o
osnutku predlog zakona.
24. maj: S humorjem proti privatizaciji. Pred vladno palačo se
kot parodija na vsesplošno privatizacijo igra igro Monopol.
Policija zaradi homogenosti in odločnosti ne uspe popisati
udeležencev. Vlada od ŠOS zahteva, da se distancira od AT.
Na FDV se v »avtonomni« predavalnici odpre Infotočka, ki
prav tako obstaja na FF.

sproščanje avtoritarnega Zbora za republiko
Junij: v sodelovanju AT, ŠOS in študentske revije Klin izide
ŠOVA, ki je posvečena reformam visokega šolstva. En sklop
revije sestavljajo prispevki tribunašic in tribunašev.
AT podpre Gibanje za ohranitev javnega zdravstva in v ta
namen nastopi na njihovi okrogli mizi.
5. julij: Minister Zupan
zakona

umaknil sporni osnutek predloga

30. avgust: Janša odstavi Zupana, uradno pa naj bi odstopil,
nasledi ga Mojca Kucler Dolinar, ki hvali delo svojega
predhodnika
17. oktober: znak za konec počitnic je
avle FF

ponovna zasedba

14. november: ministrica je za razliko od predhodnika
odgovorila na pismo, ki je bilo izročeno sredi oktobra, policija
v tem primeru ni posredovala, ministrica pa pokroviteljsko
sporoči, da ni bojazni pred diktaturo kapitala na univerzi.
Smeh.

igranje Monopola pred vlado, kjer so študentke in študenti
odstavili Zupana, ki se je z Janšo zavzel zoper blaginjo.

17. november: Študenti in študentke so se - skupaj z drugimi
skupinami - združili v Avtonomni blok, za katerega so podali
pobudo v avtonomnem študentskem gibanju Avtonomna
tribuna. Že pred samo demonstracijo so se Avtonomnemu
bloku pridružile različne skupine: Socialni center ROG,
Vstaja lezbosov, feministična pobuda Za socialne pravice
vseh in drugi. Namen, tako Avtonomne tribune kot ostalih
skupin v Avtonomnemu bloku, je bil mobilizirati mlade in
nekoliko manj mlade - študentke in študente, dijake in
dijakinje, prekarne in migrantske delavce, brezposelne in
druge - ter na ta način izražati solidarnost z delavskim bojem
na ulici. Namen Avtonomnega bloka je bil podpreti delavske
zahteve po višjih plačah na eni strani ter odpreti druga
vprašanja, kot so problematika novih oblik dela, državna
represija, posledično pa se je pre-izpraševalo tudi same
temelje kapitalizma.
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Na ruševinah kapitalizma bomo zgradili pravičen svet:
DRUGAČEN SVET, drugačnih vrednot, svet brez razredov, svet socialne enakosti!
DRUGAČEN SVET, drugačnih načel, svet brez meja, svet svobodnega gibanja! (Aktivna Propaganda)
smo razpravljali o problematiki študija, reformah visokega
šolstva, privatizaciji univerze in o vprašanju avtonomije. S tem
dejanjem se pridružujemo boju študentk in študentov v Evropi
in po svetu, ki so se že uprli neoliberalnim reformam visokega
šolstva in podreditvi vseh vidikov družbenega življenja logiki
prostega trga.
Na tribuni smo prišli do naslednjih zaključkov:
1. Avtonomna tribuna študentov v celoti zavrača predlog
Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojnih dejavnosti
(ZVŠRRD). Ne le, da je nastal brez sodelovanja tistih, ki se jih
najbolj tiče, torej študentk in študentov, delavk in delavcev na
univerzi, temveč je tudi vsebinsko povsem zgrešen.
2. Zahtevamo, da vsako nadaljnje zakonsko urejanje tega
področja temelji na naslednjih izhodiščih:
Univerza je avtonomna!
Univerza ni podjetje!
Študij je brezplačen za vse in splošno dostopen!
Znanje ne sme biti predmet privatizacije in profitne logike!
Znanje je v službi celotne družbe in ne kapitalskih interesov.
Univerza je v rokah študentk in študentov, ne v rokah
oblastnikov in kapitala!
Proces izobraževanja mora biti kolektiven, dialoški in mora
izhajati izključno iz interesov in potreb bodočih diplomantov
in diplomantk. Spodbujati mora solidarnost, spontanost,
domišljijo, kritiko in refleksijo.
Z Univerze morajo biti nemudoma umaknjeni vsi programi,
ki vzpodbujajo militarizacijo in študij podrejajo zakonitostim
trga.
3. Sredstva, ki se namenjajo za družbeno destruktivne
dejavnosti, naj država nameni za socialne projekte. Za
začetek zahtevamo, da se iz Iraka umakneta oba vojaka
slovenskega kontingenta, ta denar pa naj se nameni za
socialno ogrožene družine.

5. december: ponovna zasedba avle FDV , kjer se odpre tudi
vprašanje nadzora in širitve schengenskega mejnega režima

Prva izjava Avtonomne tribune:
Izjava Avtonomne tribune za avtonomijo univerze
Z namenom izvajanja avtonomije in svobode mišljenja smo
21.5. 2007 študentke in študentje zasedli avlo Filozofske
fakultete v Ljubljani. Odprli smo Avtonomno tribuno na kateri

Pozdravljamo vse, ki so se že javno postavili v bran
obstoječim socialnim pravicam in zavračamo vsakršne
poskuse nadaljnjega krčenja le-teh.
Hkrati ponovno
pozivamo tudi vse posameznice in posameznike,
neformalne in formalne študentske organizacije, klube in
iniciative, sindikate, visokošolske delavke in delavce in
gibanja, da se samoorganizirajo in javno postavijo v bran
temeljnim in splošnim pravicam.
ŠTUDIJ JE PRAVICA!
O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!
PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Avtonomna tribuna
Avla Filozofske fakultete, Ljubljana
21.5.2007

12

