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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με ζκπλθξθ πλθροφορθκικαμε ότι ςτο ςχεδιαςμό για τθ λειτουργία του Πανεπιςτθμίου
Δυτικισ Αττικισ δεν περιλαμβάνεται θ δθμιουργία αυτοτελοφσ Τμιματοσ Κοινωνικισ
Εργαςίασ.
Η ζκπλθξθ μασ ζγινε οργι και απογοιτευςθ όταν ιρκαν ςε γνϊςθ μασ ανεπίςθμεσ
πλθροφορίεσ που κάνουν λόγο για υποβάκμιςθ του αυτόνομου Τμιματοσ Κοινωνικισ
Εργαςίασ του ΤΕΙ Ακινασ ςε κατεφκυνςθ ςε ζνα νζο Τμιμα Επιςτθμϊν Αγωγισ και
Πρόνοιασ.
Με τον τρόπο αυτό κα αποδειχκεί θ ςυνζχιςθ των προθγοφμενων πολιτικών του Υπουργείου
Παιδείασ που αντιμετώπιηαν χωρίσ ςυγκεκριμζνο ςχεδιαςμό και με προχειρότθτα τθν
εκπαίδευςθ ςτθν Κοινωνικι Εργαςία ςτθ χώρα μασ. Οι ςχεδιαηόμενεσ προωκοφμενεσ
ρυκμίςεισ κα ζχουν ωσ άμεςθ ςυνζπεια τθν περαιτζρω υποβάκμιςθ των ςπουδών ςτθν
Κοινωνικι Εργαςία και κυρίωσ τθν ςοβαρι υποβάκμιςθ του επιπζδου παροχισ υπθρεςιών
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Κοινωνικισ Φροντίδασ και Πρόνοιασ
Η κοινωνικι εργαςία είναι εφαρμοςμζνθ κοινωνικι επιςτιμθ που επιδιώκει τθν κοινωνικι
αλλαγι και ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι ςυνοχι, και τθ χειραφζτθςθ και απελευκζρωςθ των
ανκρώπων. Οι αρχζσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ
ςυλλογικισ ευκφνθσ και του ςεβαςμοφ απζναντι ςτθ διαφορετικότθτα είναι κεντρικισ
ςθμαςίασ για τθν κοινωνικι εργαςία.
Τα ανκρώπινα δικαιώματα και θ κοινωνικι δικαιοςφνθ λειτουργοφν ωσ κίνθτρο και ωσ
επιχειρθματολογία για το ζργο τθσ κοινωνικισ εργαςίασ. Ωσ αλλθλεγγφθ ςε εκείνουσ που
μειονεκτοφν, το επάγγελμα προςπακεί να αντιμετωπίςει τθ φτώχεια και να χειραφετιςει
ευάλωτουσ και καταπιεςμζνουσ ανκρώπουσ προωκώντασ τθν κοινωνικι ζνταξθ.
Η ςχεδιαηόμενθ υποβάκμιςθ τθσ Κοινωνικισ Εργαςίασ από αυτόνομο επιςτθμονικό πεδίο
όχι μόνο βρίςκεται ςε αντίκεςθ με τθν ευρωπαϊκι και διεκνι πραγματικότθτα για τισ
ςπουδζσ ςτθν Κοινωνικι Εργαςία αλλά κυρίωσ βρίςκεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τθν ανάγκθ
του ελλθνικοφ λαοφ για υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ.
Θεωροφμε εντελώσ παράδοξο, χωρίσ καμία λογικι και προκλθτικό για τθν επιςτιμθ τθσ
Κοινωνικισ εργαςίασ και για όλουσ τουσ Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ το ενδεχόμενο, ςφμφωνα
με τα δθμοςιεφματα του τφπου, υποβάκμιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ των κοινωνικών λειτουργών
ςε μια εποχι όξυνςθσ των κοινωνικών προβλθμάτων και δραματικισ αφξθςθσ του αρικμοφ
πολιτών που ηουν κάτω από τα όρια τθσ φτώχειασ ςε ςυνκικεσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ αλλά
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και ςε μια εποχι που πρζπει να ςχεδιαςτοφν κοινωνικζσ παρεμβάςεισ για τθν αντιμετώπιςθ
των μελλοντικών ςυνεπειών τθσ μακροχρόνιασ κρίςθσ.
Η επιβεβαίωςθ των δθμοςιευμάτων και των πλθροφοριών κα αποτελζςει τθ ςυνζχεια τθσ
πρωτοφανοφσ ςτοχοποίθςθσ τθσ Κοινωνικισ Εργαςίασ ςτουσ προθγοφμενουσ καιροφσ του
μνθμονίου. Υπενκυμίηουμε ότι ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ επίκεςθσ θ κατεφκυνςθ Κοινωνικισ
Εργαςίασ του Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ εξαφανίςτθκε, το Τμιμα Κοινωνικισ
Εργαςίασ του ΤΕΙ Πάτρασ ζκλειςε, επαγγελματίεσ Κοινωνικοί Λειτουργοί του Δθμοςίου
τζκθκαν ςε διακεςιμότθτα, ενώ τθν τελευταία ςτιγμι αποτράπθκε θ επιχειροφμενθ
ςυγχώνευςθ του Τμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ του ΤΕΙ Ακινασ με το Τμιμα Επιςκεπτών
Υγείασ. Επίςθσ ςασ υπενκυμίηουμε ότι θ παροφςα κυβζρνθςθ αναγνωρίηοντασ τθν αξία τθσ
επιςτιμθσ τθσ Κοινωνικισ Εργαςίασ αποφάςιςε να μθν κλείςει το Τμιμα ςτθν Πάτρα.
Εμείσ οι 5.500 Κοινωνικοί Λειτουργοί τθσ χϊρασ που ςτεκόμαςτε ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ
αντιμετϊπιςθσ των δυςμενϊν ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ δεν πρόκειται να δεχκοφμε
κανζνα ςχζδιο υποβάκμιςθσ των ςπουδϊν και του επαγγζλματοσ μασ και διεκδικοφμε το
Τμιμα Κοινωνικισ Εργαςίασ να παραμείνει ωσ αυτοδφναμο ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ
Αττικισ είτε να ενταχκεί, ωσ αυτόνομο τμιμα, ςε άλλθ ςχολι κοινωνικϊν επιςτθμϊν των
πανεπιςτθμίων τθσ Αττικισ.
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