Služba za stike z javnostmi
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo

SPOROČILO ZA JAVNOST
PROTESTNA PREKINITEV IZVAJANJA VSEH DEJAVNOSTI TREH UMETNIŠKIH AKADEMIJ UNIVERZE V
LJUBLJANI
Na skupni seji 21. 11. 2012 so senati vseh treh umetniških akademij Univerze v Ljubljani – Akademije
za glasbo, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter Akademije za likovno umetnost in
oblikovanje – sklenili, da zaradi škodljivih posledic nesorazmernega odtegovanja proračunskih
sredstev javnemu visokemu šolstvu akademije v petek, 30. 11. 2012, med 10.00 in 13.00 protestno
prekinejo izvajanje vseh dejavnosti, in sprejeli Izjavo za avtonomno in družbeno odgovorno univerzo,
s katero zavračajo nedialoško držo političnih odločevalcev in njihovo načrtno razgrajevanje javne
visokošolske infrastrukture.
Konkretne posledice krčenja sredstev na posamezni akademiji ter izjavo vseh treh senatov so na
današnji tiskovni konferenci predstavili dekani umetniških akademij, ki so tudi podpisniki izjave.
IZJAVA ZA AVTONOMNO IN DRUŽBENO ODGOVORNO UNIVERZO
1.
Senati akademij Univerze v Ljubljani sprejemamo dejstvo, da je javne izdatke treba
zmanjšati, odklanjamo pa nesorazmerne varčevalne reze v visoko šolstvo, ki prinašajo več
škode kot koristi, saj obglavljajo znanje kot javno dobro. Verjamemo, da je znanje vir, iz
katerega sme zajemati vsak, ne glede na imetje ali poreklo.
2.
Položaj akademij pred letošnjimi varčevalnimi ukrepi je bil slab. Dve težavi, ki ju odgovorni
niso razrešili več kot šestdeset let, sta vseskozi oteževali izvajanje naših nalog.
Prva je delovno okolje, saj AG in AGRFT kot podnajemnici brez lastnih prostorov izvajata
javno službo v neprimernih stavbah, ALUO pa deluje v svojih in najetih, a prav tako
neustreznih prostorih na več koncih Ljubljane.
Druga stalna težava je podfinanciranost, ker merila za delitev denarja niso nikoli ustrezno
upoštevala značilnosti izobraževanja za umetniške poklice, kot so nizko število študentov v
programih, pouk predmetov v majhnih skupinah ter zahtevni pogoji za izvedbo študijskih
umetniških del.
Obe težavi sta posledica dolgoletne nespametne visokošolske politike, ki bi morala
zagotavljati pogoje za razvoj umetnosti in njene znanstvene refleksije, kar pomembno
prispeva k oblikovanja družbenega duhovnega prostora.
3.
Kot najvišji strokovni organi akademij ugotavljamo, da akademije s prejetimi javnimi
finančnimi sredstvi za študijsko dejavnost ne morejo nemoteno izvajati svoje javne službe, še
večje krčenje financiranja v letu 2013 pa napoveduje znižanje kvalitete izvedbe programov
pod rob strokovnih standardov in vodi v ustavitev študijskih procesov, posebno v luči
izvajanja dodatnega 5. bolonjskega letnika.
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Ker smo dolžni varovati strokovnost na številnih umetniških in znanstvenih področjih, ne
moremo pristati na škodo, ki bo nastala. Politični odločevalci dobro vedo, da izvajamo
programe, katerih vsebine in časovni potek so natančno določeni in jih ni mogoče na hitro
spreminjati. Vseeno nas s svojimi odločitvami potiskajo v nemogoč položaj, ko smo dolžni
izvajati javno službo, ne da bi za to imeli zagotovljene ustrezne materialne pogoje.
4.
Ugotavljamo, da vsa prizadevanja rektorja in članov naše skupnosti, ki zaradi strokovne in
družbene odgovornosti varujejo avtonomijo univerze in akademske standarde, niso
spremenila vladajoče politične volje. Sprašujemo se, ali ta ob cilju znižanja javne porabe
stremi po razgradnji javne visokošolske infrastrukture in prevladi nad slovenskim duhovnim
prostorom. Edino tako si je mogoče razložiti nesorazmerno krčenje obsega proračunskega
financiranja javnih univerz, ustvarjanje pogojev za izredne razmere v visokošolski sferi,
noveliranje Zakona o visokem šolstvu, ki vzbuja dvome o dejanskih namenih v zvezi z
NAKVIS ...
Lanskoletne izjave sedanjega direktorja direktorata za visoko šolstvo in znanost, ”da bo
potrebno prenehati vzdrževati drago infrastrukturo”, med katero šteje ”rigidne slovenske
univerze”, ki da ”močno prispevajo k temu, da Slovenija ne postane družba znanja”*, ne
vzbujajo zaupanja, da bo korektno zagotavljal izvajanje javnega interesa na tem področju.
Sprašujemo, kako bo na podlagi takšnih stališč zdaj, ko ga je vlada imenovala za
podpredsednika Upravnega odbora Univerze v Ljubljani, skrbel za ”nemoteno materialno
poslovanje Univerze”, kot zahteva naš statut.
5.
Senati akademij izražamo solidarnost s fakultetami, ki so zaradi nesorazmernih varčevalnih
in siceršnjih oblastnih ukrepov v podobni stiski kot mi.
Akademsko skupnost Univerze v Ljubljani ter akademske skupnosti vseh javnih fakultet in
univerz pozivamo, da se pridružijo prizadevanjem za ohranitev javnega visokega šolstva in
doseženih civilizacijskih vrednot ter zavarujejo interese svojih strok in vse slovenske družbe.
Prvi, ki smo poklicani stopiti v bran univerzi, vrednotam humanizma in solidarnosti ter vsega,
zaradi česar se imenujemo narod, smo univerzitetni profesorji in študentje. Ne zaradi lastnih
koristi, ampak iz odgovornosti do strok in družbe, v službi katere smo.

*http://brmagazin.blog.com/2011/09/25/politicna-tehnologija-za-drugo-republiko/

6.
Kot najvišji strokovni organi umetniških akademij Univerze v Ljubljani zahtevamo:
1. Vlada in Državni zbor naj spoštujeta avtonomijo javnih univerz, ki jo varuje najvišji
pravni akt države - Ustava Republike Slovenije.
2. Vlada in Državni zbor naj prekineta neustavni položaj in v soglasju z javno
visokošolsko sfero z zakonom uredita financiranje javnih univerz v zadostnem
obsegu, da bodo lahko nemoteno izvajale akreditirane študijske programe, vključno z
dodatnim 5. letnikom.
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3. Vlada naj skladno z veljavno koalicijsko pogodbo zagotovi pogoje za takojšnjo
izgradnjo treh akademij na Roški cesti v Ljubljani, do dokončanja projekta pa najde
ustrezne prostorske rešitve, ki nam bodo omogočale normalno delo.
4. Rektor, univerzitetni senat in univerzitetni upravni odbor naj storijo vse, kar je
potrebno, da bo naša akademska skupnost zavarovala interese Univerze v Ljubljani,
javnega visokega šolstva in državljanov Republike Slovenije.
7.
Študente, pedagoške in nepedagoške delavce vseh treh akademij vabimo, da s podpisom
podprejo našo izjavo.
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