
KLIC VSTAJE! SKUPNO ZNANJE PROTI FINANČNEMU KAPITALIZMU 
 

24. – 26. marec 2011

Mi študenti in študentke, prekerni delavci in delavke (Prekernost so oblike izkoriščanja in odtujevanja 
v �nančnem kapitalizmu, zaradi katerih smo negotovi, v nenehni eksistencialni stiski in brez perspek-
tive. Mednje sodijo študentsko delo, delo preko avtorskih pogodb, zaposlitve za določen čas, migrantsko 
delo, projektno delo, malo delo, neplačano delo...) iz Evrope ter od drugod po svetu smo se zbrali v 
Parizu med 11. in 13. februarjem 2011, da bi premislili in organizirali mrežo skupnih bojev. Naše ime 
je »Fronta osvoboditve vednosti- Knowledge liberation front.

MI SMO VAŠA KRIZA!

V zadnjih nekaj letih našega gibanja se je Evropo razumelo kot prostor kon�iktov proti korporativ-
izaciji univerze in naraščajoči prekerizaciji. Srečanje v Parizu ter revolucionarna gibanja na področju 
Mediterana nam narekujejo odločnejše korake k Evropi proti politikam zategovanja pasov. Ti koraki 
izhajajo iz uporov  od Tunizije, Egipta do Libije .

Smo generacija, ki prekernost živi kot stalnico: univerze se več ne razume kot dvigalo socialne 
mobilnosti, temveč prej kot tovarno prekerizacije. Zato se naši boji za novo skupno, proti preker-
nosti ter za prosto kroženje znanja in ljudi ne ustavijo pred njenimi vrati.

POPELJIMO SKUPEN BOJ V INSTITUCIJE, KI NAS ONEMOGOČAJO!

Naša mreža temelji na skupnih bojih proti bolonjskemu procesu ter proti velikim �nančnim rezom 
v izobraževanju, ki bi naj bili odziv na krizo. Odkar sprega države in privatnega interesa vodita v 
korporativizacijo univerze, cilj naših bojev ni branjenje obstoječega stanja. Očitno je, da vlade izra-
zito podpirajo banke, obenem pa zmanjšujejo sredstva izobraževanju. 

Hočemo ustvariti našo univerzo – univerzo, ki živi v naši izkušnji avtonomnega izobraževanja, alter-
nativnega raziskovanja ter brezplačnega šolstva. Gre za svobodno univerzo, ki jo poganjajo 
študentje, prekerni delavci in migranti, gre za univerzo brez meja.

Skupaj smo ustvarili in izboljšali naše skupne zahteve: prost dostop do univerze – proti 
naraščajočim šolninam ter stroškom izobraževanja;  nova blaginja in skupne pravice proti 
zadolževanju ter �nancializaciji naših življenj; za izobraževanje, ki temelji na sodelovanju in borbi 
proti tekmovalnosti in hierarhijam.

Mi, Fronta osvoboditve vednosti, pozivamo na skupne in transnacionalne boje med 24. in 26. 
marcem, ki bodo usmerjeni proti bankam, sistemom zadolževanja ter politikam zategovanja pasov, 
za brezplačno izobraževanje ter prosto kroženje ljudi in znanja!

GRADIMO AKCIJE, GRADIMO AVTONOMIJO, GRADIMO NAŠO UNIVERZO!!!

PRIDRUŽI SE FRONTI OSVOBODITVE VEDNOSTI!

ZVEZEK PRITOŽB ZA VSTAJO PROTI NASILJU FINANČNEGA KAPITALIZMA

Za nas ni nikoli denarja. Delamo leta in preveč, nato pa ni denarja za naše plače in socialne 
pravice, so zgolj paketi humanitarnih organizacij. Smo najbolj izobražena generacija doslej 
in smo potisnjeni na margino. Ni denarja, da bi s svojim znanjem ustvarjali skupno dobro, je 
le prekerno delo z negotovostjo, revščino, odvisnostjo. Radi bi ustvarjali,  pa nam vedno 
znova povedo, da na tem svetu ni denarja in prostora za nas. 

Za njih je vedno denar. Financiranje oligarhije, ekonomske, družbene in politične elite, 
vojaške in �nančne tiranije ni nikoli problem. Plača ljudstvo, ki �nancira banke, vojno v 
Afganistanu, nemško-francoski vlak, TEŠ 6 in drugi blok,  špekulativne nepremičninske pro-
jekte, razne lobije in pendrek. Mi plačujemo tiste, ki pravijo, da na tem svetu ni prostora za 
nas.

DOST JE! HOČEMO SVOJ DENAR IN PROSTOR NA TEM SVETU!

KAJ JE SPLOH NAROBE S FINANČNIM KAPITALIZMOM?

1. Je sistem, ki mu načeljujejo �nančne insitucije, kot so banke, borze, bonitetne agencije, 
mednarodni �nančni organizmi in tako naprej. Zanj je značilno, da prerazporeja skupno 
družbeno bogastvo tako, da jemlje revnejšim in daje bogatim. 

Primer št. 1: V ZDA je imel trideset let po koncu druge svetovne 1% 
najbogatejših 8% delež nacionalnega dohodka. Konec sedemdesetih 
ima 1% najbogatejših že 15% delež nacionalnega dohodka. Ta velik 
skok neenakosti sovpada z vzponom vladavine �nančnega kapital-
izma. Seveda je neenakost ogromna že v času industrijskega kapital-
izma, s �nančnim pa se še poveča.  

Primer št. 2: Začetek trenutne krize �nančnega kapitalizma, zaradi 
katere so se začeli radikalni napadi na dohodke in pravice ljudi, je tesno 
povezan s tako imenovanimi slabimi krediti. Da bi dvignile pro�te 
morajo �nance poleg srednjega razreda vključevati tudi reveže. Sistem 
je narejen tako, da lahko ti plačujejo posojila le kratek čas (splošna 
formula je 2+28, pri čemer so obresti dve leti �ksne, zatem 28 let vari-
abilne), nato pa izgubijo vse. Finančni kapitalizem je piramida in reveži 
so njeni temelji. 

2. Poleg tega, da je �nančni kapitalizem oblika črpanja pro�tov, ki proizvaja skrajne neena-
kosti, je tudi sistem, zaradi katerega je življenje večine vse bolj nemogoče.

Primer št. 1: Celo države so postale talke izsiljevanja �nančnega kapitalizma. Njegove agen-
cije določajo ceno denarja za posamezne države glede na njihove ekonomske in socialne 
politike. Bolj kot so te antisocialne, cenejši je denar, ki si ga države izposojajo, bolj kot te 
krepijo družbeno blaginjo, dražji je denar. Seveda politične in ekonomske elite v državah 
niso nikakršen nasprotnik �nančnega kapitalizma, temveč so neposreden izvajalec njegove 
oblasti, od katere imajo velike koristi. 

Primer št. 2: Parazitska vladavina �nančnega kapitalizma kolo-
nizira okolja, v katerih živimo. Zaradi njegovih špekulacij se 
zapirajo javni prostori, stanovanja so nedosegljivo draga, prav 
tako najemnine. Socialne pravice pretvarja v oblike 
zadolževanja. Finančni kapitalizem je doživljenjska odvisnost 
in revščina. So zaprte šole in javni prostori, so steklene palače 
komande �nančnega kapitalizma. 

Finančni kapitalizem ustvarja družbeno puščavo, v kateri ni 
življenja. Zato se mu je treba zoperstaviti! 

VSTANIMO PROTI NASILJU FINANČNEGA KAPITALIZMA IN SI IZBORIMO SKUPNO PRIHODNOST! 
TO POMLAD, DA NE BO PREPOZNO!

Če želimo, da bo na tem svetu prostor za nas, moramo 
strmoglaviti oblast �nančnega kapitalizma. Kako? Najprej 
moramo zbrati pritožbe proti nasilju �nančnega kapitalizma, 
prav tako moramo registrirati upore proti njemu, jih povezati in 
koordinirati v vstaje. Vzporedno s tem moramo oblikovati nove 
oblike samovladanja - demokracije proti tiraniji in oligarhiji. 

Zato skupaj pišimo zvezek s pritožbami. Napiši, kaj je zate nasilje �nančnega kapitalizma in 
kako se upiraš. Pritožbe bomo sporočili skozi teach-in, obliko kolektivnega izobraževalnega 
procesa, na institucijah, ki nam vsem jemljejo prihodnost. 

Tukaj vpiši svojo pritožbo proti nasilju �nančnega kapitalizma!

Več informacij na spletu:

Zvezek pritožb za vstajo proti oblasti �nančnega kapitalizma                     www.njetwork.org/Klic-vstaje-Skupno-znanje-proti


