Bietendag 2012 Thema Onderwijs
Toen we een half jaar geleden kozen voor het thema ‘onderwijs’ wisten we niet dat het
thema nog steeds heel actueel zou zijn en nog steeds hevige studentenprotesten oplevert.
Een jaar geleden begonnen de studentenprotesten, na een relatieve rust in de Chileense
zomermaanden, waren er de afgelopen maanden weer hevige rellen in Santiago, waarbij de
studenten ook ludieke acties voeren zoals allemaal zoenende mensen op een plein. De
studenten protesteren tegen het onderwijssysteem wat nog stamt uit de tijd van de Pinochetdictatuur. Er zijn veel privé-universiteiten waarin investeringen door ondernemers
voornamelijk worden ingegeven door kosten-baten overwegingen zodat er bijvoorbeeld niet
in dure studies wordt geïnvesteerd als medicijnen en natuurkunde. Daarnaast zijn er
staatsuniversiteiten, deze zijn alleen toegankelijk met een toelatingstest. Voor kinderen uit
lagergeschoolde milieu’s is die test vaak een struikelblok. Zij zijn dus aangewezen op privéuniversiteiten en op privé-leningen, waardoor zij na hun studie met forse schulden blijven
zitten die zij ook nog eens door een slechter banenperspectief en salaris (door de lagere
kwaliteit van de staatsuniversiteit) moeilijk kunnen aflossen.
Als bietendagorganisatie hebben we in het verleden studenten ondersteund door middel van
financiële ondersteuning. Zoals we zien is het een landelijk probleem en gezien het jaarlijkse
bedrag wat we ophalen kunnen we daar geen rol van betekenis inspelen (ook op individueel
niveau niet). We willen jullie echter wel een beeld schetsen van de onderwijssituatie in Chili,
omdat er een beeld is van Chili van een goed functionerend en rijk land.

http://nationaleonderwijsgids.nl/nieuws/wetenschappelijk-onderwijs/chileense-studentendemonstreren-voor-hervormingen.html
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STUDENTEN DEMONSTREREN VOOR HERVORMINGEN

- 29 juni, 07:12

SANTIAGO (Novum/AP) - Chileense studenten en scholieren zijn donderdag de straat op gegaan in
de hoofdstad Santiago. Ze eisen hervormingen van het onderwijssysteem.
Al meer dan een jaar eisen de studenten en scholieren dat het onderwijssysteem in Chili op de schop
gaat. De regering is de betogers tegemoet gekomen met enkele hervormingen, maar dat gaat de
betogers niet ver genoeg.
In Chili is het openbaar onderwijs van slechte kwaliteit. Er zijn privé-universiteiten, maar deze zijn erg
duur. Veel Chileense studenten hebben dan ook een grote studieschuld.
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http://www.nu.nl/buitenland/2847120/studenten-chili-eisen-hervormingen.html
28 juni 2012

Studenten Chili eisen hervormingen
SANTIAGO - Chileense studenten en scholieren zijn
donderdag de straat op gegaan in de hoofdstad
Santiago. Ze eisen hervormingen van het
onderwijssysteem.

Studenten Chili eisen hervormingen Fotoserie
Al meer dan een jaar eisen de studenten en scholieren dat het onderwijssysteem in Chili op de schop
gaat.
De regering is de betogers tegemoet gekomen met enkele hervormingen, maar dat gaat de betogers
niet ver genoeg. In Chili is het openbaar onderwijs van slechte kwaliteit. Er zijn privé-universiteiten,
maar deze zijn erg duur. Veel Chileense studenten hebben dan ook een grote studieschuld.
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http://standplaatswereld.nl/2012/05/15/goed-en-toegankelijk-hoger-onderwijs-een-wereldwijde-strijdcasus-chili/

Goed en toegankelijk hoger onderwijs: een wereldwijde strijd –
Casus Chili
Posted on 15/05/2012 | Een reactie plaatsen

‘het nieuwe hoger onderwijsmodel’

Door Ton Salman Terwijl in Nederland en Europa “de crisis” universitaire staf en studenten
noodzaakt zich te verzetten tegen draconische bezuinigingsmaatregelen vermengd met
bedrijfsadministratief-geïnspireerde reorganisaties die de kern van het métier (goed onderzoek en
goed en toegankelijk onderwijs) bedreigen, is in Chili sinds ruim een jaar een strijd van nog
epischer omvang aan de gang. Het afgelopen academisch jaar (dat in Chili van maart tot en met
december loopt) ging voor vele duizenden studenten geheel of grotendeels verloren, of werd
uiteindelijk, zo goed en zo kwaad als het ging, afgesloten na intensieve inhaalcursussen en ‘noodtentamens’ om zo tenminste toch enkele studiepunten te verwerven. De studenten staakten, en
bezetten in veel gevallen universiteiten, gedurende het hele studiejaar. Voor zoveel zelfbenadeling moeten wel hele goede redenen bestaan.
Die zijn er. De structuur van het Chileense hogere en universitaire onderwijs stamt uit de tijd van
de Pinochet-dictatuur. Dat regime koesterde het ongereguleerde privé-initiatief, en wantrouwde
elke staatsbemoeienis met uitzondering van de controle op en zonodig vervolging van dissidente
burgers. Ook in het onderwijs werd deze regel tot gelding gebracht. Het beste wapen tegen de
notoire rebellie die universiteiten immer kenmerkte, was het hoger onderwijs zoveel mogelijk in
handen van ’s lands ondernemers te brengen. Niet alleen wisten zij beter dan wie ook aan welke
expertise behoefte was, ook werd onderwijs op die manier een handelsartikel, een product met
een prijs, en een uiteindelijke beloning of opbrengst.
In het Chili van toen, en ook nog in de jaren na Pinochet, schoten de privé-universiteiten als
paddestoelen uit de grond – en ze zijn er nog steeds. De aantallen en de hoogte van
overheidsbeurzen werden drastisch teruggebracht, maar banken werden gestimuleerd een
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systeem van studieleningen te ontwikkelen, waarbij lucratieve rentes voor die banken ruimhartig
werden toegestaan.
Investeringen door ondernemers in privé-universiteiten werden, op een paar idealistische
uitzonderingen na, louter ingegeven door kosten-baten-overwegingen. Studies als natuurkunde,
medicijnen en tandheelkunde, die forse investeringen in laboratoria, apparatuur en practicaruimtes vergden, lieten de ondernemers liever aan anderen over. Daarentegen wemelde en
wemelt het in Chili van de studies Sociaal Werk, Journalistiek, Sociologie en Antropologie,
Bedrijfsadministratie, Verpleging en Rechten. Belangrijke en pittige studies, zonder enige twijfel.
Maar tot op de dag van vandaag zit er veel kaf onder het koren.
Veel universiteiten investeren niet in onderzoek, en trekken docenten uitsluitend op contractbasis
aan. Zoveel lesuren, zoveel salaris. Voorbereidings- en corrigeertijd, laat staan onderzoekstijd,
worden niet gehonoreerd. Om aan een fatsoenlijk salaris te komen, accepteerden docenten vaak
meerdere parallelle cursussen of verkochten zij hun doceer-bevoegdheid aan meerdere
universiteiten tegelijkertijd. De kwaliteit van hun onderwijs leed daar zeer onder.
Toegang tot de staatsuniversiteiten (die meestal van een gagarandeerde minimumkwaliteit zijn) is
afhankelijk van een universitaire toelatingstest. Voor kinderen uit lagergeschoolde milieu’s is die
test vaak een struikelblok; in hun armere wijken of op het platteland was hun vooropleiding ook
al onder het gemiddelde niveau, zéker als het staatsonderwijs was (in Chili is de minderheidzonder-alternatief op staatsonderwijs aangewezen). Zij zijn dus aangewezen op de privéuniversiteiten en op privé-leningen. Indien ze de uitdaging aangaan, worden ze na hun opleiding
echter vaak geconfronteerd met banenperspectieven en –salarissen die het hen onmogelijk maken
de lening af te lossen ( een recente kleine concessie van de regering was dat de leningen voortaan,
tegen een iets lagere rente, aande overheid worden afgelost).
Collegegelden in Chili zijn buitensporig hoog. Investeringen in hoger onderwijs en onderzoek zijn
de laagste als BNP-percentage van de OECD-landen; staatsuniversiteiten financieren zichzelf
slechts voor 20% met overheidsgeld en voor iedere cent onderzoeksbudget moet in competitie
gestreden worden, omdat dat goed zou zijn voor het rendement en de efficiëntie.
Chili’s hoger onderwijs is het meest geprivatiseerde ter wereld. Zowel de studieleningen die de
banken ter beschikking stellen, als het universitaire privé-onderwijs, zijn winstgevend. Hoger
onderwijs is een lucratieve branche binnen de Chileense economie. Maar het is ook het
onverbiddellijke sociaaleconomische reproductiemechanisme in een samenleving waarin het
verschil tussen hogere en lagere inkomens (en opleidingsniveau’s) tot de meest schrijnende ter
wereld behoort. Onderwijs is geen kans of springplank voor talenten; het is een apparaat dat
garandeert dat dubbeltjes nooit kwartjes worden, omdat het handel is. En die is er voor de grote,
en daarnáást voor de kleine beurs.
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‘Onderwijs is geen handeltje’

De Chileense studenten zijn goed georganiseerd in de CONFECH, de Confederación de
Federaciones de Estudiantes Chilenos,en hebben de steun van het overgrote deel van de
bevolking achter zich. Zij eisen iets eenvoudigs maar fundamenteels: een substantiële investering
en bemoeienis van de overheid in onderwijs, om ervoor de zorgen dat (goed) onderwijs geen
privilege, maar een recht is. Geen voorrecht voor reeds bevoorrechten, maar een gegarandeerd
toegankelijk systeem voor wie de talenten en het doorzettingsvermogen heeft. Maar waar de
centrumlinkse regeringen die op het vertrek van Pinochet volgden er niet in slaagden het
onderwijssysteem te hervormen, is de huidige conservatieve president Piñera dat al helemáál niet
van plan. En zo werd er een jaar lang gestaakt en actie gevoerd.
Hoewel de studenten zich beijverden om ludieke actievormen te hanteren (de grote kiss-inn:
duizenden zoenende studenten op het plein; je hebt als autoriteit toch een hart van prikkeldraad
als je dan geen concessies doet?), en verscheidene flash mobs (de plotse massale bezetting van
een publieke ruimte, aldaar klappend, springend, handen-wuivend – en dan weer in het niets
oplossend), liepen de protesten toch regelmatig uit op traangasconfrontaties en massale
arrestaties, en zijn er aanhoudende berichten over revanches van universitaire bestuurders tegen
rebelse studenten en leiders.
Onderwijs is geen handeltje, roepen in dit nieuwe studiejaar de studenten opnieuw. Laten we het
goed onthouden.
Ton Salman is universitair hoofddocent bij de afdeling Sociale en Culturele Antropologie (VU).
Hij houdt zich onder andere bezig met sociale bewegingen en burgerschap. Zijn regionale
specialisatie is Latijns Amerika, waarover verschillende stukken op Standplaats Wereld zijn
verschenen.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Thema	
  onderwijs	
  
	
  
	
  

http://m.mo.be/artikel/langste-studentenprotesten-ooit-chili

Langste studentenprotesten ooit in Chili
16 april 2012 (StampMedia.be) - 2011 was het jaar van de betoger. Overal ter wereld kwamen
mensen op straat om te protesteren tegen verschillende vormen van onrecht. Ook in het ZuidAmerikaanse Chili, waar een jaar geleden manifestaties uitbraken tegen het onrechtvaardige
onderwijssysteem.
Hoewel deze duurden tot december 2011 en de Chileense maatschappij danig door elkaar
schudden, is het de laatste maanden stil geworden rond wat 'de Chileense winter' werd
genoemd. Wat is er overgebleven van de langste studentenprotesten ooit? Is er iets veranderd?
Enkele Chileense jongeren vertellen over hun ervaringen, angsten en dromen.
4 augustus 2011, een doordeweekse lesdag in Santiago. Tienduizend studenten komen op
straat tijdens een illegale betoging. Er is oproerpolitie en het komt tot een vijandig treffen
tussen de twee, dat al gauw uit de hand loopt. De politie zet waterkannonen en traangas in en
begint ook de vele jongeren die de universiteiten en scholen van de Chileense hoofdstad
verlaten op weg naar huis, aan te vallen. Honderden jongeren worden gearresteerd en velen
geraken gewond.

Dé beweging van Chili
Dit incident was de climax van protesten die al maanden aan de gang waren. De kwaliteit van
onderwijs is in Chili afhankelijk van waar je geboren bent en vooral van hoeveel geld je hebt.
Uit een analyse van de ngo Council On Hemispheric Affairs (COHA)-onderzoeksmedewerker
Andrea Arango bleek dat de restanten van het neoliberale beleid van de vroegere dictator
Augusto Pinochet (1973-1990), in combinatie met faliekant afgelopen pogingen om die recht
te zetten, geleid hebben tot een onderwijssysteem dat vaak winst- en marktgericht is.
Onderwijs is voor het merendeel in handen van private instanties. Het Chileense onderwijs
kent daardoor een enorme gelaagdheid, waarbij iemands socio-economische achtergrond
diens opleidingsniveau bepaalt.
Miguel, een student maritieme biologie aan de Pontificia Universidad Catolica de Chile,
getuigt: "Ik vrees voor het bedrag dat ik zal moeten betalen voor mijn studies. Mijn carrière is
niet geldgericht en als ik afstudeer moet ik een enorme schuld aflossen, de prijs van een klein
huis. Ik ben afkomstig uit een middenklassegezin. Als het onderwijssysteem niet verandert,
blijven sociale verschillen de mensen verdelen en blijven de mogelijkheden van de lagere
sociale klassen beperkt of zelfs nog verminderen."
De gebeurtenissen van 4 augustus zijn niet zo ongewoon in Chili. Het 'onderwijsconflict',
zoals het genoemd wordt door de Chileense pers, is al decennia de achilleshiel van de
Chileense samenleving. "Elk jaar zijn er protesten voor een rechtvaardiger
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onderwijssysteem," zegt student Monse Sepulveda in een artikel op Waging Nonviolence.
"Dit is niet een beweging, dit is dé beweging van Chili."

Sterker dan ooit
Toch is de beweging het afgelopen jaar groter dan ooit geworden, met steun uit alle hoeken
van de samenleving. Maar waarom? Inspiratie door de Arabische lente zat er ongetwijfeld
voor iets tussen. Vooral het feit dat onderwijs een probleem is in Chili dat al heel lang
aansleept en dat stilaan onhoudbaar is geworden, was bepalend. Naast de specifieke eisen in
verband met onderwijs, speelde een bredere ontevredenheid over de ongelijkheid in Chili
mee. Gonzalo, een student biologie aan de Pontificia Universidad Catolica de Chile: "Er is
een enorme ongelijkheid in Chili, die ook op vlak van gezondheidszorg, milieu, belasting,
stadsplanning en dergelijke problemen veroorzaakt in de Chileense samenleving."
Solidariteit met de betogers was ook erg belangrijk. Door de felle reactie van de politie bij de
betoging, begonnen ook andere studenten zich aan te sluiten bij de beweging. "In mijn
faculteit heerste er de eerste maanden van de protesten vooral onverschilligheid", getuigt
economiestudent Camilo. "Die houding veranderde op 4 augustus, toen de politie erg
repressief optrad en studenten tegenhield die via de Alamada, de voornaamste weg van
Santiago, probeerden te vertrekken van de universiteit. Er heerste die dag chaos en overal
werden jongeren aangevallen met waterkanonnen en traangas, ook al hadden ze niets met de
betoging te maken. Vanaf die dag was er een mentaliteitsverandering en begonnen de meeste
studenten van mijn faculteit mee te protesteren."
Volgens Monse is de studentenbeweging zo sterk geworden omdat de deelnemers ervan zes
jaar geleden ook al meededen in de Pinguinrevolutie en zich gerealiseerd hebben dat de
politieke stappen die daaruit voortkwamen schijnrealisaties waren, bedoeld om de
manifestaties van 2006 te stoppen. Nu gaan de studenten ervoor en weigeren ze
pleisteroplossingen te aanvaarden.
Dat is ook volgens de economiestudent Camilo één van de redenen waarom de beweging zo
groot is geworden. De studenten zagen dat de deelnemers van de protesten niet voor
'cosmetica' gingen, maar voor echte duurzame oplossingen. Miguel voegt er nog aan toe dat
sociale media en de kracht van de boodschap deze beweging zo groot hebben gemaakt.

Op straat zonder angst
Ondanks die massale mobilisatie lijkt er voorlopig weinig veranderd te zijn voor de Chileense
studenten. Op wat halfslachtige voorstellen en een kabinetswissel na, is de regering niet
ingegaan op de eisen van de studenten. Miguel: "Er zijn kleine dingen gebeurd, maar in
werkelijkheid is er niets veranderd. Universiteiten zijn nog steeds veel duurder dan wat een
gemiddelde middenklassegezin kan betalen."
Ook Maximiliano, geneeskundestudent aan de Universiteit van Valparaiso, reageert eerder
sceptisch: "Ondanks de mening van velen, is volgens mij weinig of niets historisch gebeurd.
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Er zijn elk jaar overal betogingen, om verschillende redenen. Wat is een optocht van 200.000
mensen in een stad als Santiago, met 8 miljoen inwoners?"
Toch is Chili de afgelopen jaren veranderd volgens Gonzalo. "Het vermogen om zich met de
hele natie achter één gemeenschappelijk doel te scharen was ongezien. We zijn begonnen met
1.200 studenten en op onze hoogtepunten waren we met 100 keer meer. Dat was een
belangrijk signaal voor de overheid." Gonzalo sluit aan: "Gedurende het afgelopen jaar zijn de
mensen hun angsten kwijtgeraakt en die attitude luidt een nieuw tijdperk in voor Chili." Die
angst is een overblijfsel van het beleid van Pinochet, die erg repressief optrad bij protesten.
De 22-jarige Valentina, die voor leerkracht studeert aan de Pontificia Universidad Catolica de
Chile en vorig jaar studentenvertegenwoordiger was van haar richting, ziet ook het unieke van
de protesten in die collectieve opstand. "Burgers die op straat gaan om te vechten voor de
belangen van anderen en zich daarbij veilig voelen, dat is iets wat we al decennia niet meer
hadden gezien."

Toekomst
"Het was zomer!" antwoordt Gonzalo op de vraag waarom het leek alsof de protesten een
stille dood stierven in december. In Chili, een land aan de andere kant van de evenaar, valt de
winter in juli en augustus (vandaar de naam van de beweging, die toen het sterkst was). "We
waren vooral uitgeput", gaat de student verder. "We waren al zo lang aan het vechten dat we
even een pauze nodig hadden. De protesten gaan gewoon door!"
Dat laatste beamen de leiders van de studentenbeweging, die vanaf april nieuwe acties hebben
aangekondigd. Ook Valentina is hoopvol: "De wereld is aan het ontwaken en wij als
studenten moeten samen blijven vechten, want de verandering ligt in onze handen."
Op verzoek van sommige studenten werden hun namen veranderd.
© 2012 - StampMedia - Margot Cassiers
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'Ik ben studente en ik wil gratis onderwijs', zegt het affiche van een betoger tijdens een
betoging in Santiago op 9 augustus 2011
http://www.mo.be/artikel/chileense-studenten-komen-massaal-de-straat-op

Chileense studenten komen massaal de
straat op
26 april 2012
(
MO*
)—
De dag voor de Chileense president de lang gevraagde veranderingen in het onderwijssysteem
aankondigde, kwamen studentenverenigingen en masse samen in Santiago. ‘De president
behandelt het onderwijssysteem meer als een consumptieproduct dan als een universeel
recht,’ vinden de studenten.
Mediaviewer
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Tienduizenden studenten verzamelden zich in de straten van Santiago om hun ongenoegen te
tonen met het Chileense onderwijssysteem. 25 april, de dag voor president Sebastián Piñera
de langverwachte aanpassingen aankondigde, voerden ze gezamenlijk actie tegen de laksheid
van de regering.
Piñera is van plan een belastingswet in te voeren die 700 miljoen dollar moet opleveren, om
Chili’s onderwijs toegankelijker te maken. Volgens hem is dit een ‘erg diepgaande
verandering, in de zoektocht naar een kwalitatief en gelijk onderwijssysteem. 'Hiermee
bereiken we een kredietsysteem dat 90 procent van de studenten begunstigt en dat door de
staat voorzien wordt van alle middelen', aldus Piñera. Dat belastinggeld moet dan vooral van
de bedrijven komen. Daarnaast zal de interest op studentenleningen dalen van zes naar twee
procent.
De studenten nemen hier echter geen genoegen mee. Een van hun leiders Gabriel Boric, stelt
dat ‘de president het onderwijssysteem nog steeds meer behandelt als een consumptieproduct
dan als een universeel recht.’

Geprivatiseerd onderwijssysteem
Het Chileense onderwijssysteem is grotendeels gefinancierd door de privésector. Hogescholen
en universiteiten zijn voor de "gewone" Chileen onbetaalbaar (ongeveer 40 procent van hun
gemiddeld inkomen gaat naar schoolgelden), waardoor ze leningen moeten afsluiten bij
banken. Rijke studenten gaan naar elitescholen, terwijl de rest van de bevolking moet strijden
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om binnen te geraken in ondergefinancierde publieke instituties. ‘Als de jongeren er al in
slagen aan een universiteit te studeren, blijven ze achteraf zitten met een schuld van ongeveer
22000 euro. Om deze som af te betalen, moeten ze na hun opleiding nog tien tot twaalf jaar
werken’, vult directeur van de vzw Huis van Latijns-Amerika David Cusatto aan.
De ongelijkheid in het onderwijssysteem kan uitgebreid worden naar een algemene
ongelijkheid in Latijns-Amerika’s economisch rijkste land. Chili mag ‘Als de jongeren er al in
slagen aan een universiteit te studeren, blijven ze achteraf zitten met een schuld van ongeveer
22000 euro. Om deze som af te betalen, moeten ze na hun opleiding nog tien tot twaalf jaar
werken.’ dan het land zijn met het hoogste individuele inkomen van het continent, deze
rijkdom is erg ongelijk verdeeld.
Dit onevenwicht gaat terug op het tijdperk van generaal Pinochet, toen die het staatsbudget
voor scholen verminderde en de opkomst van winstgevende privé-universiteiten
aanmoedigde. Hierdoor kregen almaar minder jongeren de kans op een hogere studie.
In 2011 telden de Chileense universiteiten een totaal van 1,1 miljoen studenten, in een land
van 17 miljoen mensen.

De Che Guevara onder de studenten
Sinds mei 2011 slaagden de studentenverenigingen erin de media-aandacht te verkrijgen door
allerhande originele protestacties op touw te zetten. Massa-kiss-in’s (waarbij mensen elkaars
partner zo lang mogelijk zoenen), publieke verkleedpartijen als superhelden, flash mob’s, en
diverse publieke opstanden, zijn daar enkele voorbeelden van. Deze acties resulteerden onder
meer in een dramatische daling van president Piñera’s kiescijfers (hij behaalt nog 26 procent
in de laatste poll’s).
De studenten worden vertegenwoordigd door de Confederatie van Chileense
Studentenfederaties (CONFECH), onder leiding van Camila Vallejo en Giorgio Jackson. Ook
al verwerpt ze zelf de benaming, de studenten noemen ‘commandante Vallejo’ de nieuwe
Che. Vanaf juni 2011 zette ze geregeld straattochten op, sommige met meer dan 200 000
protestanten. Ze is enorm geliefd bij haar achterban en zo mondig dat ze al meerdere
senatoren met een mond vol tanden deed staan op tv-debatten. Samen met talrijke andere
studentenleiders, pleit ze voor meer staatsfondsen voor publieke scholen, gratis onderwijs,
meer toegankelijkheid tot elitescholen en een beter intercultureel schoolbeleid zonder
discriminatie.
David Cusatto schrijft het herhalend studentenprotest toe aan de regering die er niet in slaagt
het onderwijssysteem compleet te veranderen. ‘Om die mislukking te maskeren, probeert hij
het publiek te paaien met louter esthetische aanpassingen, die het echte probleem niet
aanpakken’, aldus Cusatto.
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De Chileense politie heeft dinsdag in de hoofdstad Santiago traangas en waterkanonnen
ingezet tegen tienduizenden studenten, leraren en sympathisanten die betoogden voor
een beter en betaalbaarder onderwijssysteem. Ook in andere steden werd
gedemonstreerd. Zeker 273 mensen zijn opgepakt en er vielen tientallen gewonden.
Een aantal gemaskerde betogers stak auto's in brand, wierp barricades op, plunderde etalages
en belaagde de politie met stenen. De minister van Binnenlandse Zaken Rodrigo Hinzpeter zei
dat wederom was gebleken dat de organisatie geen controle heeft over de betogingen.
Vijfde protest
Het was het vijfde grote protest in twee maanden in Santiago. De politie schatte het aantal
betogers op 70.000, maar organisatoren hielden het op 150.000. Vorige week werden circa
900 mensen gearresteerd en vielen tientallen gewonden, onder wie agenten.
De betogers willen onder meer dat de centrale overheid het onderwijs organiseert in plaats
van de lokale overheden, wat voor grote verschillen in kwaliteit zorgt. Tijdens het militaire
regime in de periode 1973-1990 werd het onderwijssysteem overgedragen aan de lokale
autoriteiten.
Kwaliteit achteruit
Veel instituten investeren echter niet in het onderwijs, waardoor de kwaliteit achteruit holt.
,,Ik demonstreer omdat ik twee kinderen heb en ik het financieel niet red. Ze zullen jarenlang
schulden hebben'', aldus een vrouw. Studenten nemen veelal een lening om aan een privéuniversiteit te studeren.
Vorige maand kondigde president Sebastian Pinera een nieuw plan aan dat onder meer een
onderwijsfonds met 4 miljard dollar bevat. De studenten vinden dat de regering echter meer
moet doen voor beter onderwijs.
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De strijd om een beter onderwijssysteem in Chili begon twee maanden geleden met ludieke
acties, maar wordt hoe langer hoe grimmiger.
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AMSTERDAM - Sinds begin juni ligt het onderwijs in het land grotendeels plat. Studenten, scholieren,
leraren en ouders eisen hervormingen in het onderwijssysteem dat volgens hen grote ongelijkheid in
de hand werkt. De zeventien miljoen Chilenen hebben de keuze tussen erbarmelijk slechte publieke
scholen of peperdure privéscholen. In het land met het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking
in Latijns-Amerika is de ongelijkheid groot.
'In de praktijk is het zo dat arme kinderen op publieke scholen zitten, slecht onderwijs krijgen en geen
kans maken ooit op een universiteit te worden toegelaten', zegt Martín Pascual , directeur van het
Chileense netwerk van ngo's Accion. 'Leraren verdienen meer op een privéschool waardoor goede
docenten niet op publieke scholen lesgeven.' De collegegelden in Chili behoren tot de hoogste ter
wereld en schulden van vijftigduizend dollar bij het verlaten van de universiteit zijn geen uitzondering.
In 2006 leidde deze situatie al tot grote protesten onder voornamelijk scholieren. De toenmalige
president Michelle Bachelet beloofde hervormingen. Die kwamen er maar mondjesmaat en aan het
begin van dit schooljaar gingen daarom opnieuw honderdduizend jongeren de straat op. Zij houden
sindsdien honderden scholen en universiteiten bezet.
Afgelopen maandag kwam minister Felipe Bulnes van Onderwijs met een uitgebreid plan voor
hervormingen. Er zou een fonds komen met 2,8 miljard euro en een onderzoek naar de
overheidsfinanciering van privéscholen, die in de praktijk winstgevende bedrijven blijken.
Maar de studenten vonden de plannen niet ver genoeg gaan. 'We laten ons niet afschepen met een
geldinjectie. We willen structurele hervormingen', aldus Camilo Ballestero, voorzitter van de
studentenraad van de Universiteit van Santiago. De studenten willen dat er jaarlijks 1,25 miljard euro
in onderwijs wordt geïnvesteerd en dat docenten overal hetzelfde vedienen. Ook willen ze dat het
collegegeld omlaag gaat en dat privéscholen geen publiek geld meer ontvangen.
'Aan alles komt een eind', zei president Sebastián Piñera dinsdag nadat de studenten opnieuw
hadden opgeroepen tot protest. Zijn woorden kregen donderdag betekenis toen een grote politiemacht
met paarden, knuppels en waterkanonnen korte metten maakte met de jongeren. Bijna negenhonderd
demonstranten werden opgepakt en hoofdstad Santiago bleef achter in een dikke wolk van traangas.
'Ik heb de dictatuur niet meegemaakt maar het moet ongeveer zoals dit hebben gevoeld', zei Giorgio
Jackson, voorzitter van de universitaire studentenfederatie. De studenten laten het er niet bij zitten en
hebben de regering een ultimatum gesteld. Ze hebben opgeroepen tot een nationale staking komende
dinsdag als hun eisen dan niet zijn ingewilligd.
Uit een peiling van onderzoeksbureau CEP bleek donderdagavond dat 80 procent van de bevolking
achter de jongeren en hun eisen staat en dat de populariteit van Piñera tot een dieptepunt van 26
procent is gedaald.
Minister Bulnes roept studenten en scholieren op om weer naar school te gaan en zich niets aan te
trekken van de protesten. 'Ik zal zorgen dat de lessen zo snel mogelijk worden hervat zodat geen
enkel kind ongewild het schooljaar verliest', aldus Bulnes vrijdag.

Thema	
  onderwijs	
  
	
  
	
  

