Για τις αυτόνομες μαθητικές καταλήψεις...
Είναι λογικό οι μαθητές να διαταράσσουμε την κανονικότητα της σχολικής διαδικασίας βάζοντας λουκέτο στα σχολεία και προσπαθώντας μ’ αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε το κράτος για τις αποφάσεις του και τους νόμους που θεσπίζει (μείωση απουσιών,
μηχανογραφικό κτλ.) με σκοπό να πάρουμε πίσω κάποια απ’ όσα μας κλέβουν.Επίσης είναι απολύτως λογικό και θεμιτό να προβαίνουμε σε καταλήψεις σχολείων με σκοπό να πάρουμε πίσω το χρόνο που μας κλέβουν καθημερινά απ’ τις ζωές μας ακόμη
και χωρίς αιτήματα. Και εδώ βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος για την εξουσία. Διότι η κατάληψη που δεν απαιτεί από το σύστημα να κάνει παραχωρήσεις και να μας δώσει κάποια ψίχουλα απ’ όσα μας χρωστάει, αλλά προτάσσει την άρνηση απέναντι σ’
ένα θεσμό που καθημερινά μάς στερεί την ελευθερία είναι πραγματικά επικίνδυνη.
Η κατάληψη δεν είναι μια δημοκρατική διαδικασία αλλά μια πράξη πολέμου
ενάντια στους καθημερινούς καταναγκασμούς των σχολικών κελιών.
Μέσα απ’ την κατάληψη δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν σχέσεις συλλογικότητας και αυτό-οργανωμένης δράσης ανάμεσα στους καταληψίες μαθητές (και μιλάμε απ’ τη μεριά των άμεσα συμμετεχόντων) σε αντίθεση με τον ατομικισμό που προωθούν τα σχολεία.
Ακόμη οι μαθητές μπορούμε να αποκτήσουμε γνώσεις μέσα στον ελεύθερο χρόνο (που μας τον προσφέρει η κατάληψη) οι
οποίες θα στρέφονται ενάντια στη διανοητική εξαθλίωση που επιβάλουν τα σχολεία. Να δημιουργήσουμε συνελεύσεις, να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά με τους συμμαθητές μας και χωρίς περιορισμούς να αντιληφθούμε πια είναι η θέση μας σαν μαθητές, ποιους έχουμε μαζί μας και ποιους απέναντί μας.
Η κατάληψη μπορεί να αμφισβητήσει την ύπαρξη του καταπιεστικού μηχανισμού του σχολείου και να στραφεί ενάντια στο ίδιο
το εξουσιαστικό σύστημα. Στο σύστημα που χρειάζεται δούλους και αφεντικά.
Τέλος, οι καταλήψεις πρέπει να γίνονται από τους ίδιους τους μαθητές και με τα δικά τους αιτήματα και όχι με τα αιτήματα των
κάθε λογής κομμάτων που κάθε τόσο φροντίζουν να καπελώνουν τους μαθητές βάζοντας τα δικά τους αιτήματα στις μαθητικές
καταλήψεις.
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