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Referanser

Forord
I løpet av de to siste årene har det vært
ekstra spennende å være engasjert student. Vi har sett studentbevegelser vokse
til enorme og slagkraftige folkebevegelser, i land verden over. I Norge kjenner vi
ikke akkurat igjen dette folkelige engasjementet, og norske studentorganisasjoner ser med misunnelse på aktiviteten
og deltagelsen som studenter i andre
land klarer å skape. Men hva beveger seg
bak disse hendelsene? Hvorfor skaper
studentrettigheter så mye oppmerksom
het, og hva får de egentlig til? Det er
det vi ønsker å se nærmere på i denne
rapporten.
Rapporten tar for seg fire land, Canada,
Colombia, Chile og Spania, hvor student
ene har klart å mobilisere kraftig. Landene
er ulike, men som vi ser i rapporten har
bevegelsene hatt likhetstrekk som gjør
at vi kan trekke noen konklusjoner. Blant
annet at studenter kan utgjøre enorme
krefter for endring i sine samfunn, de
evner å tenke nytt rundt demonstrering
og informasjonsarbeid, og ikke minst —
at myndigheter gjør dumt i å ignorere
studentdrevne bevegelser.
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I rapporten er det særlig tre områder
som SAIH mener det er viktig å være
tydelige på:
— Utdanning er et statlig ansvar og er
ingen handelsvare. Det betyr at den skal
være tilgjengelig på tvers av sosiale
klasser. Private aktører er velkomne til å
bidra til god utdanning, så lenge disse
reguleres og ikke skaper økte skiller.
— Forfølgelse av politisk aktive studenter
må stoppe. Mange utsettes for uforholds
messig stort press fra myndigheter og
administrasjonen ved sine læresteder. Å
legge lokk på studentbevegelser eller å
innskrenke deres demokratiske spillerom
for å hindre opprør, er dårlige virkemidler.
— Når utdanning blir for dyrt og favo
riserer privilegerte studenter, reagerer
studenter. Og ikke minst, deres familier,
naboer og lokalsamfunn lar seg provo
sere, når unge menneskene som med
oppsparte midler fra familien, og som
ofte sees på som håpet for fremtiden,
fratas sine rettigheter og muligheter for
å tilegne seg kunnskap. For det er dette
det dreier seg om. Kunnskapen skal de
les, den skal vokse og forgreine seg rundt
om i samfunnet, og bidra til individuell
og samfunnsmessig utvikling. Når denne
prosessen hindres kan vi ikke være stille!
Dette gjelder også norske studenter,
våre myndigheter og høyere utdannings
institusjoner. Her er noen forslag for hvor
dan vi må ta opp kampen:

— Jeg får lyst til å rope ut med mine
demonstrerende medstudenter i
Colombia, Canada, Chile og Spania:
«Utdanning for frigjøring!»

1) Bilaterale tiltak:
a. Norske myndigheter må åpent ta
opp overgrep og lovgivning som innskrenker forsamlings- og ytringsfriheten til
studenter, gjennom bilaterale møter med
myndigheter fra andre land.
b. Norske universiteter og høgskoler har et ansvar til å ta avstand fra
undertrykking av studenter og akademikere i andre land. SAIH mener norske
utdanningsinstitusjoner har gode muligheter til å vektlegge betydningen av en
demokratisk og åpen studiehverdag, gjennom dialog og utvikling av samarbeidsavtaler med universiteter i andre land.

Ved å dele norske erfaringer om hvordan
investering i høyere utdanning fører til
nødvendig og god samfunnsutvikling, i
bilaterale og multilaterale kanaler, kan vi
være med på å forhindre fremtidige kriser
i utdanning. Det er et viktig ansvar, som
norsk akademia, norske studenter og norske myndigheter må følge opp.
— Jeg får lyst til å rope ut med mine
demonstrerende medstudenter i Colombia, Canada, Chile og Spania: «Utdanning
for frigjøring!»
Anja Bakken Riise
Leder av Studentenes og Akademikernes
Internasjonale Hjelpefond

2) Multilaterale tiltak
c. Norske myndigheter må bruke FNs
menneskerettighetsråd til å ta opp situasjonen for studenter og akademikere, og
være aktive i å fordømme overgrep i åpne
multilaterale fora.
d. Støtten til UNESCO må styrkes.
UNESCO etterlyser flere tiltak for å ta
vare på studenter, for eksempel via en
studentombudsmann-ordning i FN. Norge
må følge opp signalene fra UNESCO, og
støtte opp om virkemidler som tar vare på
sårbare studenter.
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Innledning
24. november 2011: Tusenvis av chilenske
studenter er samlet i hovedstaden Santiago for en felles nasjonal markering. De
krever gratis utdanning og et nytt utdanningssystem. Det samme gjør studenter i
Colombia, som i likhet med studentene i
Chile har mobilisert i over seks måneder
mot et reformforslag som ytterligere vil
kommersialisere høyere utdanning. Med
på laget er også studentbevegelser i andre latinamerikanske land som Argentina,
Peru og Brasil, som også tar til gatene
denne dagen. Og ved hjelp av sosiale medier får de støtte fra studenter i Frankrike,
Spania og Tyskland. Knappe to måneder
før har den amerikanske Occupy-bevegelsen brutt ut i New York, som raskt har
spredt seg med protester over hele USA.
«Los Indignados» har for lengst blitt et
fenomen og symbol for unge arbeidsløse
europeere i Spania, Portugal, Italia og Hellas, som stadig møtes for å demonstrere i
sine hjemland. Og samme dato året før, 24.
November 2010, har tusenvis av britiske
studenter arrangert en lignende nasjonal
demonstrasjon mot økte studieavgifter.
Det hele fyker forbi oss gjennom hyppige medieoverskrifter i internasjonale og
norske medier. Vi hører ord som «økonomisk krise», «voldelig protest» og «unge
opprørere», og ser bilder av demonstrerende, sinte studenter med store bannere,
utkledninger og fellesrop. Hjemme i Norge,
hvor verken høye studieavgifter eller økonomisk krise har brutt ut, er det stille.
Det er ikke uten grunn at disse studentdemonstrasjonene har blitt stadig
synligere i internasjonale medier de siste
tre årene. I takt med at den globale økono5

miske krisen har snirklet seg videre inn
over flere lands økonomier, har også flere
demonstrasjoner spredt seg og inspirert
hverandre. Protester mot innstrammingstiltak, høy arbeidsledighet blant unge,
kutt i utdanningsstøtte og høyere studieavgifter har vært en fellesnevner for mange. For flere har også hovedbudskapet
vært at utdanning er en felles gode og en
demokratisk rettighet — og ikke en vare.
Hva ligger egentlig bak dette?

En titt bak kulissene
Bakteppet for denne rapporten er den globale økonomiske krisen som store deler
av verden på en eller annen måte opplever
i dag, og studentprotestene vi har sett i
land som Chile, Colombia, Spania, Hellas,
Storbritannia, Canada og USA. Til tross for
at de oppstår i svært ulike kontekster, demonstrerer de alle på sin egen måte mot
kutt i den offentlige utdanningsstøtten,
sosial ulikhet og det de mener er en urettferdig og lite bærekraftig utdanningspolitikk. Og for noen er økonomisk nedgang
kun en utløser for en urettferdighet de har
kjent på lenge, uavhengig av landets økonomiske situasjon.
Mens man finner mye informasjon om
den globale økonomiske krisen og dens
mange konsekvenser, må man lete lenger
bak i kulissene for å finne utdypende informasjon om hvordan studenter og høyere utdanning påvirkes. Et raskt blikk på
mediedekningen av de mange demonstra
sjonene rundt i verden tyder også på at
studentenes rolle i denne konteksten be-

skrives som «opprørske, naive rebeller»
som tyr til kreative og til tider brutale metoder for å bli hørt av sine myndigheter.
De blir sjelden fremstilt som seriøse aktører som kjemper for et reelt skifte i utdanningspolitikken.
Med denne rapporten ønsker vi derfor
å få ta en nærmere titt bak disse kulissene og få frem studentenes egentlige
budskap. Mange har møtt motstand fra
myndighetene og blitt forsøkt fratatt
sine muligheter til å mobilisere, ved
at udemokratiske lover for å motvirke
studentdemonstrasjoner blir vedtatt. På
bakgrunn av dette vil rapporten videre demonstrere hvorfor slike studentprotester
må anerkjennes som en demokratisk gode
man ikke kan være foruten, og en rettighet som skal forsvares heller enn et «problem» som skal bekjempes.
Rapporten går gjennom utvalgte
eksempler fra land hvor student
de
monstrasjonene har fått internasjonal
oppmerksomhet og forsøker å gi en mer
balansert forklaring på protestene og konteksten studentaktivistene befinner seg i.
Videre tar rapporten for seg konsekvenser
for høyere utdanning under økonomiske
krisetider, basert på eksisterende funn i
rapporter og forskning. Hva slags effekt
får dette for studenter — både langvarig
og kortvarig?

«Utdanning som vare»
Studentenes klare krav er at utdanning
ikke skal sees som en vare som kjøpes og
selges, slik de mener tendensen har blitt

i flere land etter hvert som høyere utdanning har blitt en mer markedsorientert
prosess. Når økonomisk krise inntar, blir
studenter lett ofre for innstrammingstiltak. Vi må likevel gå lengre bak enn dette.
Kampen mot sosial ulikhet og diskriminering er en viktig motivasjon for at mange studenter har mobilisert. De ønsker at
staten tydelig skal legge til rette for at
alle samfunnsklasser får tilgang til utdanning, uavhengig av deres sosioøkonomiske situasjon.
Derfor vil rapporten til sist se nærmere
på hvorfor offentlig sektor bør prioritere
høyere utdanning og fasilitere for bærekraftige ordninger — både i økonomisk
oppsving og nedgang. Utdanning er et
viktig middel for å forhindre sosial ulikhet,
og det er flere grunner til at økonomiske
nedgangstider gir en god mulighet til å
investere mer i utdanning, revurdere nåværende utdanningssystem og få i gang
tiltak som kan være med på å forhindre en
framtidig krise.

fra høyindustrialiserte land, noe som også
skaper sine begrensinger. Rapporten forsøker heller ikke å komme med en klar
fasit på hva slags utdanningspolitikk alle
stater skal føre. Funnene og argumentene baseres på eksisterende informasjon
og rapporter. Det er også verdt å merke
seg at i starten av 2013, når denne rapporten ferdigskrives, er fortsatt mye uklart,
både i forhold til langvarige konsekvenser
av den økonomiske krisen og hvordan
situasjonen vil utvikle seg framover for
utdanningssektoren.
For ytterligere å avgrense har vi valgt
ut fire landeksempler hvor studentdemonstrasjoner har satt sine spor siden 2011:
Canada, Colombia, Chile og Spania. Disse
eksemplene vil legge føringen for videre
diskusjon gjennom hele rapporten.

Rapportens begrensninger
Rapporten er begrenset i sitt omfang, og
har blant annet måttet utelate den større, generelle diskusjonen rundt høyere
utdanning og reproduksjon av sosiale
ulikheter, samt situasjonen for utdanning
på lavere nivå. Ettersom studentene er i
fokus, vil en egen redegjørelse av situasjonen for forskere og lærere bli utelatt,
og nevnes kun som en del av situasjonen for utdanningsinstitusjonene. Vår
argumentasjon bygger også på eksempler
6
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«Studentene
protesterer igjen…»
Demonstrasjoner, blokkader, okkupasjoner, streiker, «flash mobs» og hyppig bruk
av sosiale medier: De seneste studentprotestene i ulike deler av verden bruker velkjente, synlige metoder for å tiltrekke seg
myndighetenes og medienes oppmerksomhet. Men bak kulissene ligger også
mye mer enn typiske «opprørske studenter» og unge menneskers misnøye rundt
budsjettkutt og økonomisk krise.
Studenter er fokus for denne rapporten, og vi vil derfor starte med å belyse
utvalgte land hvor studentdemonstrasjoner har nådd avisoverskriftene de
siste to årene og se på hva som har karakterisert dem. Canada, Spania, Colombia
og Chile har ulike historiske bakgrunner,
og studentene har på mange måter ulike

utgangspunkt. Fellestrekkene er likevel
tydelige og reflekterer ulike problemstillinger rundt temaene høyere utdanning,
offentlig støtte og økonomisk nedgang.
Overskriftene som har preget mediedekningen av studentprotester i Europa,
Latin-Amerika, Nord-Afrika og Nord-Amerika mellom 2010 og 2012 preges som vanlig
av bilder av demonstrerende studenter,
tåregass, politiuniformer og dramatikk. Et
raskt søk gir deg gjerne overskrifter som
«Students clash with police», «Students
occupy streets», «Students take over
schools» eller «Student tuition fee protest turn violent». Mange av demonstrasjonene spiller også på en viss dramaturgi
gjennom virkemidlene de tar i bruk for å få
oppmerksomhet, en dramaturgi som lett

taler til medienes vinklinger. Det handler
om myndighetene — politiet, politikerne og
makthaverne — mot unge, sinte og uredde studenter. Som enhver nyhetssak er
det imidlertid også mange sider som ikke
like lett kommer gjennom. En student
aktivist og skribent i Quebec, Canada,
poengterte følgende: «The strike is for
student, the struggle is for everyone!»
(Donovan 2012). Fikk vi med oss dette poenget?
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«Studentene protesterer igjen…»

Canada: «Maple Spring»
Studentprotestene i Canada begynte i
Montreal i Quebec-provinsen i februar
2012. Forberedelsene og opptakten til
streiken startet imidlertid lenge før. Bakteppet var at finansministeren i mars 2011
hadde annonsert at studentavgiftene i
Quebec-provinsen ville øke med 325 canadiske dollar hvert år de neste fem årene.
Dette tilsvarer en stigning på nærmere
80 prosent. Studieavgifter for studenter i
høyere utdanning i Quebec har lenge vært
ranket som de laveste i hele Nord-Amerika, og i større grad enn i andre canadiske provinser (EI 2012b). Opp gjennom
historien har også studentbevegelsen i
Quebec — sterkt drevet av venstresiden
og grasrotmobilisering — vært raske med
å protestere hver gang myndighetene
har prøvd å øke studieavgiften (Seymour
2012). Denne gang var stigningen en del av
andre innstrammingstiltak som følge av
den globale økonomiske nedgangen. Selv
om Canada så langt skal ha kommet mye
bedre ut av krisen enn flere andre land
— inkludert nabolandet USA — har nedgangen satt sine spor og rammet noen
provinser mer enn andre. Særlig Quebecs
økonomi skal ha blitt rammet, med høy
gjeld, svak infrastruktur i finanssektoren
og en av provinsene med svakest vekst i
2012 (Davison 2012).
Etter å ha diskutert en mulig studentstreik mot vedtaket, samlet studentorganisasjoner fra flere høgskoler og
universiteter seg i Montreal, til sammen
representanter for over 175.000 fransktalende studenter. Bare en måned senere
skal antallet ha nådd 300.000, noe som tilsvarer tre fjerdedeler av Quebecs studenter (Leitsinger 2012, EI 2012b) — og stort
sett studenter fra den politiske venstre9

siden. De neste månedene ble etterfulgt
av voldelige sammenstøt med Montreals
politi og flere arrestasjoner. Mange vil si
at det hele toppet seg den 18. mai, da Quebecs regionale leder Jean Charest innførte
en lov som skulle forby protester nærmere enn 50 meter ved en universitetsbygning. Siden alle universitetsområdene ligger i sentrum, gjorde dette i praksis hele
Montreal til en protestfri sone, og politiet
ville kunne gi strenge bøter for studenter
eller lærere som overskred loven. Dette
ble en kontroversiell beslutning, som også
mange i den politiske ledelsen fryktet
var en overtredelse av konstitusjonelle
rettigheter. Også Amnesty International
påpekte at denne loven var et brudd på
menneskerettighetene og kun ville kriminalisere retten til å demonstrere. Det hele
førte til at nærmere 400.000 mennesker
marsjerte gjennom byens sentrum som
protest også mot denne loven. Senere ble
vedtaket trukket tilbake (Donovan 2012,
Seymour 2012).

Oppmerksomhet og mobilisering
Hendelsene skapte avisoverskrifter over
hele verden. Bevegelsen har fått tilnavnet
«Printemps Érable», «Maple Spring», etter
løvebladene som også er Canadas nasjonalsymbol. Navnet henviser direkte til protestene i Midtøsten og Nord-Afrika , «Printemps Arabe» — «den arabiske våren».
Kreativiteten i studentenes demonstrasjonsmetoder økte i takt med mobiliseringen. Jo mer politiet eller myndighetene
reagerte, jo flere i nabolagene rundt Montreal ble med — ikke bare studenter og
heller ikke bare representanter for den po-

Student i krisetid

litiske venstresiden. Store møter, naken
marsjer, taktisk bruk av virkemidler som
musikk og hyppig bruk av sosiale medier
er blant metodene de benyttet seg av.
Det kulturelle skillet mellom den såkalte «frankofone» og den «anglofone»
kulturen i Canada beskrives som svært
tydelig og går langt utover det språklige. For å samle dette skillet ble en sentral taktikk for Quebec-studentene å ta
i bruk virkemidler som også talte til den
engelskspråklige delen av befolkningen.
Med musikk som virkemiddel — som taler
til alle uansett språk — skjedde det noe
som også satte politiet ut av spill. Det ble
satt i gang en rekke musikalske marsjer,
såkalte «kasserolleprotester», hvor folk
møttes hver kveld hamrende på gryter og
stekepanner. Marsjene bar preg av glade,
spillende mennesker, i stedet for sinte
og aggressive studenter, noe som brakte
frem en fellesskapsfølelse i en tid med
nedgang og utfordringer. Denne inspirasjonen er tatt fra andre bevegelser som i
Argentina og Chile og har også blitt videreført gjennom solidaritetsmarsjer andre
steder i verden (Donovan 2012).
Det tydelige kulturelle skillet mellom
den fransktalende og engelsktalende befolkningen reflekteres også i mediene,
noe som gjorde at studentbevegelsen i
Quebec fikk en utfordring i måten saken
deres ble fremstilt på. Engelske medier
hadde en tendens til å fremstille student
ene som «naive og påståelige», med
fokus på argumentene om at demonstrasjonenes krav var unødvendige. Dermed
risikerte man at det var denne vinklingen
som nådde den internasjonale pressen.
Franske medier gav en ganske annerledes
framstilling. Her ble vekt på «studenter

som kjemper for neste generasjons sivile rettigheter» (Donovan 2012). Mange
har for øvrig påpekt at en slik forenklet
fremstilling av studentdemonstrasjoner,
hvor man ikke går inn på selve kjernen i
saken og lar fokus kun ligge på de synlige
og umiddelbare karakteristikkene av demonstrasjonene, også har preget mediedekningen i andre land.

Quebec og sosial mobilisering
Quebec-provinsen har lange tradisjoner
rundt sosiale mobiliseringer. På mange
måter karakteriserer dette den frankofone kulturens ånd (Giguere & Lalonde 2012).
Nyliberalistisk politikk har også tradisjonelt vært lite velkomment i Quebec (Camfield 2012). Studentstreiken kom dessuten
i en tid som bar preg av en generell misnøye mot myndighetene og ulike reformer
som skulle innføres, og som på mange
måter brøt med tidligere politikk. Økte
studentavgifter var bare én av flere reformer som skulle gjennomføres som følge
av økonomiske innstramninger. Blant annet skapte privatisering av helsesystemet
stor misnøye, ettersom dette ikke har
vært canadisk tradisjon (Leitsinger 2012).
Etter hvert som mobiliseringen vokste,
kom også andre saker opp i lyset — og ikke
bare spørsmålet om studiefinansiering.
Spørsmål rundt provinsens løsrivelse fra
Canada og om Quebec skal tillate skifergassutvinning dukket også opp.
Det har for øvrig vært typisk for sosiale
bevegelser i Quebec at kampsakene utvides til andre større saker rundt Quebecs
lingvistiske og kulturelle fremtid (Giguiere
og Lalonde 2012). Som en studentleder ut-

talte: «I think our mobilization just gives
the opportunity to all those people who
were just waiting … to go into the street.
(…). The student movement … is really a
movement to refute this change of the political cultural of Quebec» (Leitsinger 2012).
Dermed var mobiliseringen også en tydelig kritikk mot Jean Charest og hans liberale parti, og en anledning til å påvirke utfallet av det kommende valget i oktober 2012.
Flere mener de også hadde stor betydning
for resultatet: Charest og partiet tapte
kraftig valget mot Parti Québécois, og to
nye fra venstrepartiet Quebec Solitaire ble
valgt inn. Den sterke økningen i studie
avgifter er avlyst, og regjeringen skal i
samarbeid med studentorganisasjonene
komme til enighet om en mer moderat
økning (Seymour 2012).
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Colombia: «No a la ley 30!»
Studentprotestene i Colombia hadde også
grobunn i et reformforslag — og hakket
mer omfattende enn i Canada. I mars 2011
presenterte regjeringen til president Juan
Manuel Santos et forslag om å reformere
loven som regulerer høyere utdanning i
landet (Ley 30). Reformforslaget innebar
blant annet at universitetene skulle bli
kommersielle aktører. Myndighetene mente dette ville føre til at flere fikk tilgang
til høyere utdanning. Universitetsmiljøets
motargument var at dette i stedet ville
føre til en alvorlig reduksjon i utdanningstilbud og kvaliteten i utdanningen.
Forslaget resulterte i flere måneders
studentprotester og en nasjonal studentstreik, med arrestasjoner og sammenstøt med politi og protestanter. Kreative
utkledninger, bannere og tegninger var
også et virkemiddel som økte oppmerksomheten og skapte assosiasjoner til alt
fra musikktekster til filmkarakterer. Studentbevegelser og studentene selv samlet seg i en felles bevegelse; Mesa Amplia
Nacional Estudiantil (MANE) og arrangerte
nasjonale markeringer over hele landet.
Rundt 500.000 mennesker deltok (Koffeld
2011, BBC 2011).
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Mobilisering og framdrift
9. november kom regjeringen med et
motkrav til studentene, hvor de ga klar
beskjed om at de ikke kom til å trekke forslaget til kongressen om ikke studentene
avsluttet streiken. En uke senere valgte
likevel myndighetene å trekke reformforslaget, og utdanningsministeren åpnet
opp for at man skal gjennomføre en mer
demokratisk og deltakende prosess for å
få på plass et annet reformforslag. MANE
valgte derfor å avslutte streiken, men de
ville fortsette demonstrasjonene og protestene for fortsatt å holde trykket oppe.
24. november 2011 samlet studenter seg
igjen i gatene for å understreke at utdanning er en rettighet og ikke en salgsvare
(Koffeld 2011). I samarbeid med chilenske
studentorganisasjoner og ved hjelp av sosiale medier mobiliserte denne markeringen studenter fra flere deler av Latin-Amerika, samt støtte fra studenter i Frankrike,
Spania og Tyskland (BBC Mundo 2011).
I etterkant kom studentorganisasjoner
og myndigheter til enighet om sammen å
skissere en ny utdanningsreform. Temaet
er imidlertid fortsatt aktuelt ved utgangen av 2012, fordi mange studentgrupper
mener regjeringen ikke har holdt sitt løfte om å inkludere dem i denne prosessen
(ColombiaReports.com 2012).
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Krig og diskriminering
For å se på underliggende bakgrunnsmomenter for hendelsene i Colombia, er det
først viktig å trekke frem den mangeårige
blodige konflikten i Colombia, som preges
av en voldelig rivalisering mellom venstreog høyrekrefter i politikken. Denne konteksten har også blitt tydelig gjenspeilet
i demonstrasjonene, med klare krav om
endelig fred i landet og et åpent, ikke-voldelig samfunn. Regjeringshæren og venstreorienterte geriljagrupper har kjempet
mot hverandre i over 50 år, i tillegg til at
høyreorienterte paramilitære grupper har
etablert seg — med mål om å beskytte
staten, bekjempe geriljaen og politiske
partier. Studenter er utsatt i en slik situasjon, fordi mange er politisk engasjerte
og utfordrer status quo. UNESCOs rapport
fra 2010, Education Under Attack, påpekte
at ett colombiansk universitet mottok 312
dødstrusler fra paramilitære grupper på
ett år. 18 studenter ble rapportert drept
mellom 1985 og 2009, og 57 studenter og
studentorganisasjoner mottok dødstrusler (UNESCO 2010:182). Videre melder den
nyeste utdanningsrapporten fra UNESCO at tilgang til utdanning i Colombia er
skjevt fordelt og preges av diskriminering og mange år med konflikt (UNESCO
2012:206).
Det er heller ikke første gang studenter i Colombia har protestert. Forskjellen
denne gang var at studentene fikk langt
mer støtte fra ulike deler i samfunnet
enn tidligere. I løpet av månedene etter
at protestene startet, kom også fagforeninger, lærere, universitetsansatte, foreldre og studenter sammen i protestene
mot reformforslaget. Hovedargumentet

til studentene dreide seg om at utdanning
blir mer og mer en handelsvare som kan
kjøpes og selges, og at en slik reform ville
gjøre at de offentlige universitetene mister både autonomien sin og muligheten
til å drive fri og selvstendig forskning. I
reformforslaget lå også at offentlige universiteter vil få mindre støtte og at disse
midlene heller skal kanaliseres gjennom
lån for studenter. Studentbevegelsen på
sin side mente dette ville svekke de offentlige universitetene som utdanningsinstitusjoner, ettersom studenter som får
lån hovedsakelig vil søke seg til de private
universitetene. Dette ville dermed ramme
fattige studenter som ikke har mulighet til
å studere på private universiteter (Koffeld
2011).
Eksemplet Colombia kan på mange måter også reflektere en generell tendens i
Latin-Amerikas utdanningssystemer, noe
vi nedenfor vil illustrere videre med Chile
som eksempel. Siden 1980-årene har antall
som fullfører grunnskole og videregående
skole hatt et kraftig oppsving i takt med
bedre økonomi, noe som igjen har økt etterspørselen etter høyere utdanning. Når
staten ikke har imøtekommet denne etterspørselen med mer statlig støtte, har den
private sektoren vokst. Et resultat flere
steder blir da at utdanningen blir altfor
dyr og har dårlig standard, samt at studenter fra lavere klasser lett skvises ut.
Dette forsterker sosial ulikhet i landet, påpeker en analyse gjort av forskningsorganisasjonen Council on Hemispheric Affairs
(COHA). Den vanskelige økonomiske situasjonen har gjort statsbudsjetter enda mer
innstrammet og økt presset på ytterlige
å privatisere utdanningssektoren (Coha.
org 2012).
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«Den chilenske vinter»
Dette fører oss over til Chile, som i likhet
med Colombia på denne tiden var ett av
to søramerikanske land styrt av den politiske høyresiden, og hvor et markedsstyrt utdanningssystem har vært særlig
fremtredende over lengre tid1. I 2011 skulle
landet bli vitne til det største sosiale opprøret siden gjeninnføringen av demokrati
i 1990.
I mai 2011 kom daværende utdanningsminister Joaquín Lavín med et lovforslag
om å øke offentlige bevilgninger til private
universiteter som opererer for profitt, noe
som fikk studentene til å ta til gatene for
å kreve flere rettigheter og bedre studiefinansiering. Mobiliseringen ble også et
symbol på en kamp mot det som lenge
har vært «et utdanningssystem hvor det
meste kan måles i penger og karakterer»
(Bull 2011). Chiles utdanningssystem styres av en tydelig markedslogikk som gir
rike studenter tilgang til en av de beste
utdanningsinstitusjonene i Latin-Amerika,
mens andre fattigere studenter havner
på lavbudsjettskoler med dårlig kvalitet
(Long 2011). Dette vil vi gå nærmere inn på
nedenfor.
Protestene fortsatte utover i 2012 og
har foregått med ikke-voldelige markeringer så vel som flere voldelige sammenstøt
med demonstranter og politi2. Demonstrasjonene har fått tilnavnet «den chilenske
vinter», særlig i forbindelse med de store
protestene i august 2011. Den chilenske
studentbevegelsen (CONFECH) organiserte massedemonstrasjoner og boikotting
av forelesninger over lengre tid for å nå
målene sine. De krevde blant annet at
staten bidrar mer i utdanningssektoren
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og gjør utdanning gratis for studenter
fra fattige familier. Med kontinuerlig motstand fra regjeringen toppet det seg i
august 2011 da studentene fikk med seg
fagbevegelsen og de sammen laget storstreik. I likhet med protestene i Canada
ble også vanlige chilenere med på flere
såkalte «cacerolazos», kasserollemarsjer
i gatene om kvelden, for å vise sin støtte.
Og med ønske om positiv omtale i media
har flere av protestene lagt mye krefter
i kreative kampanjer som skaper positiv
oppmerksomhet og forebygging av vold
(Edland-Gryt 2011).
Etter seks måneder med en rekke store
og til tider voldelige protester, kom regjeringen med forslag til den såkalte Hinzpeter-loven3. I likhet med lovforslaget om
protestforbud i Quebec, vil en slik lov kunne føre til sterke bøter og opp til tre års
fengsel dersom noen blir tatt for å okkupere skoler, sykehus eller andre offentlige
institusjoner på en «uordentlig måte».
Amnesty International reagerte også her
sterkt mot en slik lov og mente den vil
kunne kriminalisere demonstranter og
tolkes til at også fredelige, ikke-voldelige
protester kan bli straffet. 31. juli 2012 ble
en fredelig protest mot lovforslaget gjennomført i hovedstaden Santiago (EI 2012d).

Et fragmentert utdanningssystem
Chile har blitt omtalt som en av Latin-Amerikas største suksesshistorier, som følge av fremgangen landet har hatt etter
overgangen fra diktatur til demokrati i
1990 (Valenzuela et al. 2012:300, Bull 2011).

Men studentdemonstrasjonene avslører
også en annen realitet bak kulissene,
samt generell sosial uro i denne perioden.
Samtidig med disse protestene gikk også
aktivister for homofiles rettigheter, miljøforkjempere, transportarbeidere og Chiles
største og mest marginaliserte urfolksgruppe Mapuchene til gatene for å kjempe
for sine saker, mens gruvearbeidere gikk
i streik. Mye kan forklares i at den økonomiske framgangen de siste årene har
gitt chilenere forventninger til mer sosial
framgang enn det de selv opplever (Long
2011).
The Economist har enkelt forklart studentprotestene som et resultat av at Chile er ett av landene i verden med lavest
nivå av offentlig støtte til utdanning (The
Economist 2012). I følge OECD kommer kun
15% av de totale investeringene i høyere
utdanning fra staten. Mens antall studenter økte kraftig fra 2000 til 2008, stod
offentlig støtte på stedet hvil (OECD 2011).
Over halvparten av skolene i landet, og de
aller fleste universiteter, er private (Long
2011). Dette er imidlertid ikke på grunn av
høyrestyrte regjeringer, ettersom landet
hadde hatt to perioder med venstreregjeringer før Sebastián Piñera fra høyresiden
kom til makten i 2010. Piñeras utdanningspolitikk var på de fleste områder en fortsettelse av det som hadde vært.
For å forstå det hele, må vi se nærmere på
hvordan utdanningssystemet er bygget
opp. Dagens utdanningssystem i Chile ble
skapt under Pinochets diktatur og preges
tydelig av at utdanning er et privat anliggende og en privat investering som skal
gi avkastning. Studieavgifter er høyere jo
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1

Et viktig argument blant studentene i Colombia

var at reformen ville skape en utdanningspolitikk
lik den som hadde feilslått totalt i Chile, noe som
også viser at studentmobilisering mot reformene
både i Chile og Colombia i stor grad gjelder den mer
venstreorienterte studentbevegelsen.
2

En liten gruppe anarkistiske demonstranter har

angrepet politiet og forstyrret for de fredelige
demonstrasjonene som resten av studentene
gjennomfører. Dette har skapt mye oppmerksomhet

bedre skolen er, både på grunnskole- og
universitetsnivå. For å redusere kostnader, la markedet styre og for å «hindre at
universiteter ble arnested for politisk opposisjon» (Bull 2011) ble bevilgninger redusert til en femtedel, universiteter desentralisert og man åpnet for fremveksten av
private universiteter. Dette har gjort at
private utdanningsinstitusjoner har eksplodert i takt med økonomisk fremgang
og et økt behov for høyere utdannede.
De siste årene har man også sett fremveksten av privatskoler som opererer med
profitt. Til tross for at antall studenter
har økt kraftig, har heller ingen offentlige
universiteter blitt bygget siden slutten av
Pinochets styre i 1990.
Kvalitetsmessig scorer flere chilenske
universiteter svært bra. Problemet ligger
i hvordan systemet opprettholder tydelige sosiale skillelinjer. Studenter og skoleelever som scorer høyest på nasjonale
tester kan i tillegg få stipend fra staten,
noe som stort sett kun gjelder dem som
kommer fra velstående familier som har
hatt råd til å sende barna på den beste
privatskolen. Og selv om alle studenter
har tilgang til private studielånsordninger
som er subsidiert av staten, holder disse
sjeldent til mer enn studieavgiftene. Et
stort flertall av studentene sitter igjen
med skyhøy studiegjeld som private institusjoner tjener på, mens de få «begavede» og studenter fra velstående familier
kommer greit ut av det (Marmolejo 2011).

Det er et slikt system studentgruppene vil
få slutt på. Det hele illustrerer et kraftig
fragmentert høyere utdanningssystem,
hvor høyere utdanning er forbeholdt dem
med penger og spesielle talenter og kun
«skaper og reproduserer ulikhet» (Bull
2011). Protestene bringer frem tydelige
spor etter Pinochet-regimet, med sosial
ulikhet og en langvarig strid mellom det
sivile samfunn og det autoritære regimet.
Regjeringens første klare respons på
studentprotestene var forslaget om et
nytt utdanningsfond og utskifte av utdanningsminister. Protestene høsten 2011
skal også ha avgjort det dramatiske fallet
i president Piñeras popularitet4. Tall fra
tidlig i 2012 viste at investeringene i utdanning hadde økt med 6 prosent, mens
rentesatsen på studielånene sank fra 6
til 2 prosent (Coha.org 2012). Ønsket til
studentbevegelsen på venstresiden er
imidlertid at hele utdanningssystemet
skal endres totalt, fordi det eksisterende
kun opprettholder ulikheter og skviser ut
visse grupper. I august 2012 kom Piñera
med uttalelsen om at «når alt kommer til
alt, er ingenting gratis. Noen må betale»
(Reuters.com 2012), noe som ikke gjorde
situasjonen særlig bedre.

og gitt myndighetene en grunn til å iverksette lover
som begrenser forsamlingsfriheten.
3

Innenriksminister Rodrigo Hinzpeter har stått i

bresjen for lovforslaget, som også er kjent som
«anti-okkupasjonsloven». Lovforslaget kom
opprinnelig høsten 2011, og etter enda en student
protest i juli 2012 ba Hinzpeter Kongressen om
endelig godkjenning av loven.
4

August 2011 hadde populariteten falt til 35%, det

laveste siden landet gikk over til demokrati i 1990
og et drastisk fall etter høydepunktet på 63%, som
følge av redningen av de chilenske gruvearbeiderne
(Coha.org 2011).
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Spania: «Los indignados»
Studentopprørene i Spania kan sammenlignes med flere av demonstrasjonene og
bevegelsene man har sett i andre europeiske land som følge av den økonomiske krisen. Spania har også vært et av de
hardest rammede landene helt fra starten
av, med særlig høy arbeidsledighet blant
unge. Dette bakteppet, samt kraftige
kutt i flere sektorer, var utløseren som
gjorde at unge spanjoler tok til gatene i
Madrid 15. mai 2011. Protestorganisasjoner
som Juventud Sin Futuro («ungdom uten
framtid») og andre grasrotorganisasjoner stod i bresjen for demonstrasjonene.
Bevegelsen som utviklet seg har blitt referert til under samlebetegnelsen «Los
Indignados» (de indignerte, harmede), og
består av rundt 200 ulike organisasjoner
med ulike politiske grunnsyn. Denne bevegelsen har også spredt seg til andre søreuropeiske land.
Selv om det først og fremst er unge
demonstranter som har mobilisert, sympatiserer flertallet av Spanias befolkning
med bevegelsens hovedbudskap (Jørgensen 2012). Demonstrasjonene begynte i
opptakten til nytt valg i mai 2011, og har
fortsatt utover 2012 etter hvert som nye
innstrammingstiltak og nye utfordringer har utviklet seg. I august 2012 åpnet
skoleåret med en stor debatt om nye
utdanningsreformer skulle bli en del av
innstrammingstiltakene. Fagforbund og
studentorganisasjoner i landet mener de
nye tiltakene vil skape ytterlige studentsegregering, gå utover kvaliteten i utdanning og øke offentlige skolers behov for
private markedskrefter (EI 2012c).
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Fra fremgang til sjokktilstand
Spanias utdanningssystem har egentlig
hatt gode offentlige støtteordninger og et
økt antall studenter i høyere utdanning de
siste tiårene — noe som reflekterer både
den generelle utviklingen i Europa og en
del av en jevn økonomisk vekst landet har
hatt siden 1990-tallet. Velstand og forbruk
hos en gjennomsnittlig spanjol har økt i
takt med dette, og Spania har endelig kunnet se på seg selv som et mer velstående
og typisk vestlig land. Den jevne moderniseringen ble imidlertid brått brutt i 2008,
da en krise på boligmarkedet og høye
oljepriser ble utløsende faktorer for en
langvarig og omfattende økonomisk krise.
For femte år på rad er Spania nå et av EUs
mest kriserammede land, og på begynnelsen av 2013 var landet fortsatt i fare for
økonomisk kollaps. Fersk statistikk fra
Eurostat viser at antall fattige og sårbare
grupper har økt, og at forskjellen mellom
fattig og rik nå er størst i hele Europa. Til
tross for økonomisk vekst de siste tiårene
har Spania alltid hatt et tydelig skille mellom fattig og rik, men med den økonomiske krisen har skillet blitt enda tydeligere.
Den femtedelen av befolkningen som har
høyest lønninger tjener 7.5 ganger mer
enn femtedelen som har lavest lønn (Euromonitor International 2012, ElPais 2012).
Den såkalte Gini-koeffisienten, et måleinstrument som måler inntekts- og formueforskjeller i et land, viser også denne tendensen. Scorer et land 1 på skalaen, betyr
det at man har fullstendig likhet, mens 0
er det motsatte. Spania scorer nå 0.34.
Blant europeiske land er det kun Litauen
som scorer dårligere (ElPais 2012).
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For unge spanjoler er den drastiske endringen et sjokk. Det er ikke uten grunn at
Juventud Sin Futuro sitt slagord er «Uten
Jobb. Uten pensjon. Uten frykt.», og at Facebook-siden har fått langt over 80.000
tilhengere. I tillegg til vanskeligheter med
å finne jobb, betyr innstramningstiltakene
i første omgang at studieavgiftene har økt
og at studieprogrammer kuttes. En undersøkelse gjort av det spanske lærerforbundet FECOO viser blant annet at investeringer per student i Spania vil bli kuttet med
15% i løpet av de neste tre årene. Dette
er som følge av kraftige kutt og økt antall studenter — som ikke finner jobb og
dermed begynner å studere igjen (Candela
2012:9-10). Men når studieavgiftene øker
og deltidsjobb er vanskelig å oppdrive, blir
ikke situasjonen bedre.
En annen faktor er hvordan staten hadde investert i og organisert høyere utdanning opp mot krisen. For å møte behovet
har antall universiteter eksplodert, med
79 universiteter spredt utover 236 campusområder. Denne utviklingen har imidlertid fått kritikk for å ha brukt for mye
penger på infrastruktur og lite på kvalitet.
Ingen av Spanias universiteter har blitt
ranket blant de 150 beste i verden, og frafallsprosenten blant studenter har vært
på hele 30 prosent. Kritikere mener dette

viser sløsing av ressurser, noe som har
skapt ytterligere problemer når krisen har
inntruffet (Minder 2012).
Til sist kan det også være verdt å nevne at Indignados-bevegelsen, som består
av ulike grupperinger, ikke har klart å slå
seg sammen for å styrke sin posisjon og
sitt budskap. Et gjentagende problem,
som også forsterker demonstrasjoner og
frustrasjon blant befolkningen, regnes å
være det økende bruddet og mangel på
kommunikasjon mellom folk flest og regjeringens stadige innstramningstiltak.
Samtidig har også bevegelsen blitt kritisert for å fremstille situasjonen mer forenklet og polarisert enn det som er virkeligheten (Jørgensen 2012).
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Fellestrekk mellom
demonstrasjonene
Studentprotester er ikke nytt og dagens
mobiliseringer har mye til felles med tidligere protester. Studenter er også i en unik
posisjon fordi de har færre barrierer som
hindrer dem i å protestere, som familieeller jobbforpliktelser, påpeker professor i
sosiologi, Nella Van Dyke, som særlig har
forsket på sosial mobilisering og kollektive handlinger (Van Dyke 2012). Van Dyke
mener likevel de seneste studentprotestene har vært hyppigere og mer spredt
geografisk enn før, noe som kan sees i
sammenheng med økonomiske nedgangstider og utbredt misnøye. En stor forskjell
de siste årene er også tilgangen til sosiale medier og andre digitale medieplattformer, noe som tydelig har forsterket
mobilisering på tvers av landegrenser,
spredt ideer raskere og endret måten man
har mobilisert på. I forhold til spørsmålet
om hvem som deltar i studentprotester
og hvem som ikke deltar, har dette blitt
enda mindre tydelig enn før blant forskere, ettersom man også kan være en mer
«passiv» demonstrant via sosiale medier.
I forbindelse med protestene i Chile, viste
en undersøkelse hvordan Facebook har
blitt brukt som en egen protestaktivitet
og et viktig forum for mobilisering og oppdatering fra andre i nettverkene (Valenzuela 2012: 299).
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Reflekterer underliggende
tendenser i samfunnet
Det er også typisk at studentmobiliseringer kobles til andre problemstillinger som
preger mediebildet og den politiske situasjonen. Van Dyke henviser først og fremst
til protestbevegelsen Occupy Wall Street
(OWS) og mobiliseringene rundt i USA, men
man kan også se denne tendensen i en
større kontekst. Både i Spania og Canada
begynte også demonstrasjonene i opptakten til nytt politisk valg. Videre har vi sett
hvordan demonstrasjonene i Quebec samtidig reflekterer en lang tradisjon rundt
sosial mobilisering blant den fransktalende befolkningen, og hvordan de tydelig
har brukt virkemidler inspirert av andre
nylige mobiliseringer.
I en analyse av hendelsene i Chile og
Colombia, understreker COHA at både disse og andre nyere demonstrasjoner i flere
deler av verden først og fremst reflekterer
en utbredt misnøye med hvordan myndighetene har løst innstramningstiltakene —
en misnøye som har ligget på underflaten
lenge før den økonomiske krisen. Alt i alt
handler det om skjev fordeling av goder,
noe en ung generasjon ikke vil stå ansvarlig for når de selv skal føre verden videre
(Coha.org 2012).
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Både Chile, Colombia og Spania har også
en annen viktig ting til felles. De er alle
en del av de såkalte «third wave democracies», demokratier som har utviklet seg
fra 1970-årene eller senere. Valenzuela et
al. (2012) påpeker at mens man egentlig
har hatt nedgang i protestatferd i slike
demokratier, har den siste tiden vist noe
annet på grunn av utbredt skuffelse over
hvordan det demokratiske regimet har
blitt. Den seneste økningen av protester i disse landene har tre elementer til
felles: (1) de ledes av ungdom, (2) det er i
utgangspunktet ikke politiske partier som
arrangerer aksjonene, og (3) de bruker i
stor grad sosiale medier som middel til politisk handling (Valenzuela et al. 2012: 299300). Disse karakteristikkene passer også
godt inn med mobiliseringene i Canada.

Kamp mot sosiale og
økonomiske ulikheter
Det finnes svært mange andre eksempler
vi kunne trukket inn i denne sammenheng. Occupy-bevegelsen, som startet i
september 2011 i New York, omtaler seg
som «de 99 prosentene», som refererer til
den økende sosiale ulikheten mellom folk
flest og de rikeste og mest velstående.

Som med andre pågående studentprotester, gav også Occupy-bevegelsen umiddelbare assosiasjoner til både britiske
studentprotester i 2010 og Indignados-bevegelsen i Spania, Hellas, Portugal og Italia. Sammen med de øvrige eksemplene
ser man også likheter med protestene i
Midtøsten og Den arabiske våren (Carroué
2012:18). Hovedpoenget er at selv om bakteppet er ulikt, er fellestrekkene tydelige
— langt utover det visuelle. Alle protesterer på sin måte mot sosial og økonomisk
ulikhet, høy arbeidsledighet, grådighet
og korrupsjon. Dette er mangefasetterte
temaer som sjeldent kommer helt frem i
medieoverskriftene, fordi man må se lengre bak på det historiske bakteppet for å
forstå hva deres kamprop egentlig betyr.
Kampen mot økte studieavgifter og skolepenger går igjen, og argumentet om at
dette kun vil opprettholde sosial ulikhet
og gi færre muligheter til å ta høyere utdanning - i en verden hvor etterspørselen etter slik kompetanse har økt kraftig.
Med økonomisk nedgang presses offentlig
sektor til å stramme inn, og høyere utdanning faller lett mellom stolene. I neste kapittel vil vi gå nærmere inn på de større
konsekvensene av økonomisk krise og
kutt i støtte til høyere utdanning.
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Den omfattende økonomiske krisen har
satt sine spor i alle deler av verden og
ført med seg voksende arbeidsledighet,
konkurser og kraftige innstrammingstiltak. Utdanningssektoren påvirkes på ulike
måter fra land til land, og vi vil her se på
konteksten de seneste studentdemonstrasjonene befinner seg i. Hvordan påvirkes studenter og universiteter av økonomiske nedgangstider, i land hvor privat
sektor og høye studieavgifter dominerer?
Høyere utdanning har ekspandert kraftig de siste tiårene. Mellom 1991 og 2005
økte antall studenter i høyere utdanning
med mer enn det dobbelte — fra 68 til 137.9
millioner studenter (Varghese 2009: 8).
Dette kommer først og fremst som følge
av økt satsing, og behov for og midler til
grunnskoleutdanning. Den kraftige veksten reflekterer også flere jobbmuligheter
og økt etterspørsel etter høyere utdannede. I takt med at utdanningstilbud og
antall studenter har vokst, har sektoren
også gjennomgått en betydelig globaliseringsprosess. Skoler og studenter krysser
landegrenser i større og større grad, og
studieprogrammer styres mer av etterspørsel og behov i det globale arbeidsmar-

kedet. I en undersøkelse av globalisering,
økonomisk krise og utdanning, påpeker
UNESCO-forsker N.V. Varghese hvordan
høyere utdanning som følge av globalisering har blitt en markedsbasert prosess,
noe man tydelig ser gjennom veksten av
private og transnasjonale aktører innen
utdanning (ibid: 9). På samme måte som
verdens finansielle institusjoner i dag
går på kryss og tvers av landegrenser og
påvirkes av hverandre, påvirkes derfor
utdanningssektoren både direkte og indirekte som følge av økonomisk nedgang
— både på makro- og mikronivå (Tsiligiris
2012).
Som vi har sett, illustrerer studentdemonstrasjonene i Canada, Colombia,
Chile og Spania en utbredt misnøye mot
de mange innstrammingstiltakene som
regjeringer har gjennomført i økonomiske
nedgangstider, og konsekvensene dette
har ført med seg. Ettersom konsekvensene varierer fra land til land, er det imidlertid vanskelig å gjengi en generell tendens.
Innenfor høyere utdanning må man også
regne med at noen konsekvenser først vil
vise seg i etterkant. Likevel, i Vargheses
rapport fra 2009 om høyere utdanning,

globalisering og økonomisk krise, trekkes
seks generelle faktorer frem som tydelig
kjennetegner flere land og som er like
reelle i dag som i 2009 (Varghese 2009:
23-24). Under vil vi skissere generelle faktorer fra denne rapporten og legge til nyere dokumentasjon der det er nødvendig
(bla om):
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Konsekvenser for høyere
utdanning i økonomisk
krise
1.

2.

3.

Jobbmulighetene for høyere utdannede
påvirkes når stillinger kuttes og bedrifter og selskaper må spare. Arbeidsgivere
oppfordrer gjerne nyutdannede til å ta et
friår og ta midlertidige jobber i en annen
sektor enn deres studieretning, eller studere et år til.

Økonomisk krise fører til mindre finansiell
støtte til universiteter og støtteordninger
for studenter. Offentlig støtte synker, og
det samme gjør finansiering av høyere
utdanningsinstitusjoner fra privat sektor.
Flere universiteter har også mistet sine
investeringer, ved at de blant annet har
investert midler i banker som har gått
konkurs. Dette går utover kvaliteten i studietilbudene.

På grunn av en vanskelig økonomisk situasjon vil foreldre ha vanskeligheter med å
investere i barnas høyere utdanning fordi
de selv har dårlige jobbutsikter og mindre
inntekter. På grunn av økte kostnader til å
ta høyere utdanning, blir det vanskeligere
for nyutdannede som ikke finner jobb å
kunne fortsette å studere.
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4.

5.

6.

Særegne støtteordninger for studenter
påvirkes. For eksempel mistet Sallie Mae,
det største selskapet som gir studielån
i USA, 1.6 milliarder dollar i 2008. Mangel
på tilgang til private studielån og stipend
påvirker også antall studenter på universiteter hvor studentavgiften er høy.
I oktober 2012 kom også meldingen fra
EU-parlamentet om at framtiden for stipendordningen gjennom det europeiske
ERASMUS-programmet stod i fare (Europa.
eu 2012a). Samtidig krever nå alle europeiske land, unntatt Island og Norge, studieavgift for ikke-europeiske studenter
(Europa.eu 2012b).

Universiteter strammer inn eller «fryser»
rekruttering. Dette har vært en tendens
flere steder siden 2008. Studieprogrammer har også blitt lagt ned. I 2011 la britiske universiteter ned 5000 studieemner,
som følge av statlige kutt og økning i
studieavgifter (The Independent 2011). Og
en rapport publisert av EU-kommisjonen
i oktober 2012 viste at 16 EU-land har redusert eller fryst lærerlønninger. I Hellas
har lønningene sunket med 30% (Europa.
eu 2012c).

Bilateral og multilateral bistand til utdanning synker. Slik blir utviklingsland påvirket. Dette kommer også frem av UNESCOS
utdanningsrapport 2012, som viser at tusenårsmålene innenfor utdanning står i
fare og ikke har hatt framgang siden 2008
(UNESCO 2012).
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Mindre offentlig støtte i krisetider
I det store og det hele dreier konsekvensene seg rundt en «ond sirkel» hvor stipendordninger for studenter synker, kvaliteten
i utdanningene rammes, deltidsjobbmuligheter forsvinner og husholdninger tjener mindre. Det er også denne drastiske
endringen særlig spanske og flere andre
europeiske studenter står overfor, og som
de canadiske studentene har prøvd å unngå at skjer. For eksempel påpekte OECDs
årlige rapport, Education at a Glance, i 2011
at hele 44 prosent av den unge befolkningen i Spania kategoriseres som «sårbare»
(OECD 2011a). EU-kommisjonens rapport i
oktober 2012 viste også at flere land har
kuttet betydelig i lærerlønninger som følge av økonomisk krise. Lærerorganisasjoner frykter dette vil gjøre læreryrket mindre attraktivt for unge og på sikt svekke
kvaliteten i utdanningstilbud (Europa.eu
2012c).
Erfaringer fra den økonomiske krisen
i Øst-Asia i 1997-1998 viser at når krisen
rammer er det essensielt med egne støtteordninger for fattige studenter, for å
unngå at de faller fra sine studier (Postiglione 2010:1-2). Investeringer, gjennomføring av utviklingsplaner og reformer
er også viktig i krisetider for å ivareta
bærekraftigheten i utdanningssektoren.
Om disse settes på vent risikerer man et
langvarig «handicap» til å klare å konkurrere globalt, og skaper et hull for utsatte
og sårbare grupper som blir vanskelig å
tette. Jo lengre universiteter og høgskoler
sinkes i sin utvikling, jo større blir konsekvensene (ibid:3-17).
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Europeiske studentorganisasjoner er
ikke bare bekymret for stabiliteten i utdanningssektoren, men også at det vil
bli vanskelig for landene å sikre fortsatt
bærekraftig vekst, fordi man har kuttet så
kraftig i høyere utdanning. I tillegg vil man
risikere en kraftig «brain drain» fordi man
allerede har mistet mange nyutdannede
som har emigrert til andre land (Dempsey
2012). En rapport fra Canada, et land hvor
nyutdannede generelt har kommet bedre
ut av det enn unge europeere, viser også
faren for en «boomerangeffekt», hvor de
nyutdannede må konkurrere mot mer erfarne kandidater som har mistet sin jobb
på grunn av økonomisk nedgang. Dermed
må de ta jobber i andre sektorer enn sitt
eget utdanningsområde og bruker også
langt flere år på å komme på det lønnsnivået de egentlig er kvalifisert til (Penhorwood 2012).
Både OECD, UNESCO, studentorganisasjoner og internasjonale utdanningsforbund påpeker at siden utdanningssystemet i flere land har blitt et
markedsorientert system og mindre regulert av staten, rammes høyere utdanning
enda kraftigere under en økonomisk krise.
Andre i utdanningssektoren har påpekt at
den økonomiske krisen har legitimert det
markedsbaserte argumentet om at utdanning skal behandles som en hvilken som
helst annen tjeneste (Tsiligiris 2012, Leuwen 2012, ESU 2011b, EI 2012a).
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Økonomisk fremgang og økt
kommersialisering av utdanning
At utdanningstjenester overføres til den
private sektoren er en rapportert tendens
over hele verden og kommer ikke som følge av økonomisk krise (LaRocque 2007).
OECDs Education at a Glance for 2012 viser at investeringer i høyere utdanning
gjennom privat sektor økte i 18 av 25 land
mellom 2000 og 2009. I Storbritannia var
denne økningen fra hele 32 til 70 prosent.
Problemene og risikoen dette imidlertid
kan føre med seg, har tydeligere kommet
på overflaten under den økonomiske krisen.
I latinamerikanske land som Chile og
Colombia har privatiseringen av sektoren, som nevnt i forrige kapittel, vært en
tendens lenge — blant annet som følge av
den økte etterspørselen etter høyere utdanning som myndighetene ikke har imøtekommet. Nå har den globale økonomiske nedgangen bidratt til å stramme inn
statsbudsjetter og økt presset på å privatisere utdanningssektoren ytterlige, for
slik å kunne overføre midler til andre sektorer (Coha.org 2012). I Colombia ville det
nye reformforslaget ha ført til at privatskolene kunne operere med profitt, noe
selv de dyreste skolene ikke har lov til i
dag. Landet ville også ha kommet i samme
situasjon som Chile, som har høyest grad
av markedsstyrt utdanningssystem i våre
landeksempler. De chilenske studentorganisasjonene, sammen med andre aktører
som har stått i bresjen for demonstrasjonene, mener at den frie markedsmodellen som lenge har styrt høyere utdanning

kun opprettholder sosial ulikhet. Landet
har heller ingen nasjonale skoleplaner
eller et nasjonalt utdanningsbudsjett. Alt
reguleres regionalt og gjennom flere private «tekniske utdanningsbyråer». Education International, den internasjonale
organisasjonen for utdannings- og lærerforbund i 172 land, sammenligner dette
fragmenterte systemet med en butikkjede, hvor alle konkurrerer mot hverandre
for å tiltrekke seg kunder og oppnå profitt
(EI 2012d).
De tydelige sosiale skillelinjene mellom
folk med høyere utdanning og den begrensede tilgangen til de beste universitetene
illustrerer de langvarige effektene av denne utdanningspolitikken, uavhengig av
økonomisk oppgang eller nedgang.

Det blir likevel feil å forstå dette som to
motpoler på den politiske høyre- og venstreaksen, og et valg mellom enten det
ene eller det andre. Denne spenningen
er mer kompleks enn som så, og for flere handler det først og fremst om innstrammingstiltakene og konsekvensene
for utdanningssektoren som følge av den
økonomiske krisen. Selv om studentmobiliseringene i Spania, Chile, Colombia og
Canada i stor grad har vært drevet av mer
venstreorienterte bevegelser, er også et
viktig fellestrekk at de drives av unge
mennesker — og ikke et politisk parti. Vår
gjennomgang av konsekvensene for kutt
i utdanningsstøtte konkretiserer også at
situasjonen de befinner seg i — eller det
de kjemper mot at skal skje — kan få flere
negative konsekvenser.

Spenningsfeltet mellom stat og
markedskrefter
Ettersom vårt fokus i denne rapporten
har konsentrert seg rundt bakgrunnen
for studentmobiliseringer i ulike deler av
verden, blir et gjennomgående og underliggende tema spenningen mellom studentbevegelser som ønsker størst mulig
grad av gratis utdanning og støtte fra
staten og den markedsorienterte tanken
om at utdanningssystemet i større grad
skal være konkurransebasert og uregulert, med høy deltagelse av private utdanningsinstitusjoner. Spørsmålet «Er utdanning et offentlig eller privat gode?» ligger
og lurer bak hver av demonstrasjonene vi
har gått gjennom.
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Langvarige effekter: Opprettholder
og forsterker sosial ulikhet

Sosial ulikhet avdekkes i høyere
utdanning

Utsagnet «The strike is for students, the
struggle is for everyone!», som kom fra
en av de canadiske studentaktivistene,
reflekterer tydelig hvordan studentdemonstrasjonene vi har sett på handler
om mye mer enn innstrammingstiltak og
høyere studieavgifter — som poengtert i
forrige kapittel. Kampen mot sosial ulikhet
går igjen som en rød tråd og er et utbredt
argument blant fagforbund innen utdanningssektoren over hele verden. Utdanning spiller en viktig rolle i å opprettholde
eller bryte med fattigdom og sosial ulikhet
(Hall 2012: 1). Kutt i offentlig utdanningsstøtte vil øke sosial ulikhet og opprettholder skillet mellom utdanningsnivå blant
velstående og fattigere grupper. Eksemplene fra Canada, Spania, Chile og Colombia viser også at dette gjelder høyindustrialiserte land så vel som utviklingsland.
Og selv om sosial ulikhet har økt i flere
land som følge av den økonomiske krisen,
slik vi har sett tydelig i Spania, gjelder
dette også land som over lengre tid har
hatt økonomisk oppsving.

Chile er et land som har hatt kraftig vekst
i økonomien de siste tiårene, uten at det
har jevnet ut sosiale forskjeller i landet.
En forenklet illustrasjon av dette kan vi
få gjennom Gini-indeksen, den statistiske
beregningen for inntektsforskjeller i et
land. 0 indikerer total likhet, mens 1 betyr
fullstendig skjevhet i fordelingen. Selv om
den har sine svakheter ved å måtte utelate flere faktorer, kan Gini-indeksen likevel
kunne avdekke forskjeller i leve- og inntektsstandard. I OECD-landene er for eksempel gjennomsnittet 0.31, og Norge ligger på 0.25 (OECD 2011c). Chiles Gini-indeks
i forhold til familiers inntekter ligger på
hele 0.52 (CIA World Factbook 2012). Også
Colombia har hatt betydelig økonomisk
vekst, noe som imidlertid fortsatt ikke
reflekteres i utdanningssystemet. Underliggende diskriminering av sosial status,
etnisk bakgrunn og kjønn opprettholdes,
særlig i rurale områder. UNESCO påpeker
videre at i Colombia — i likhet med flere
latinamerikanske land — er skjev tilgang
til utdanning en av hovedårsakene til sosial ulikhet i landet (UNESCO 2012:206). Colombia preges av skjev fordeling på flere
områder, og hadde ifølge CIA World Factbook en Gini-indeks på hele 0.56 ved siste
måling i 2010.
I en undersøkelse av hvordan høyere
utdanning både bidrar til opprettholdelsen
av sosiale ulikheter i samfunnet og åpner
opp nye muligheter for marginaliserte
grupper, påpeker professor Martin Hall ved
Oxford University hvordan sammenhen-
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gen mellom fattigdom og ulikhet særlig
blir synlig i høyere utdanningssystemer,
og ikke minst synlig i høyindustrialiserte
land i takt med at denne utdanningssektoren blir markedsorientert (Hall 2012: 33).
OECDs årlige rapport for 2012, Education at
a Glance, som oppsummerer situasjonen
for utdanning i medlemslandene, påpeker
også nettopp dette: «Regjeringer bør øke
sine investeringer i programmer rettet
mot barn og opprettholde fornuftige utgifter til høyere utdanning for å kunne redusere ulikhet, øke mobilitet og forbedre
folks jobbmuligheter» (OECD 2012a). Rapporten avslører klare forskjeller mellom
OECD-landene når det gjelder mulighetene
unge mennesker har til å ta høyere utdanning. Sammenheng mellom sosioøkonomisk bakgrunn og tilgang på høyere
utdanning har også stor betydning5. Mens
Sverige, Australia, Finland og Irland ligger
høyest på listen over land hvor studenter
fra familier med lavere utdanning har tilgang til høyere utdanning, har for eksempel mer enn 40 prosent av unge fra denne
gruppen ikke fullført videregående skole
i land som Italia, Portugal, Tyrkia og USA.
Mindre enn 20 prosent har vært eller er
registrert ved universitet eller høgskole i
disse landene (OECD 2012b: 102-116).
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Dette temaet er for øvrig stadig aktuelt
i høyere utdanning, også i Norge. På
grunn av denne rapportens begrensede
omfang og fokus vil vi ikke gå nærmere
inn på den generelle diskusjonen rundt
sosiale skillelinjer og utdanningsvalg.
5

Høyere utdannede bedre stilt
under økonomisk krise
Et viktig poeng i denne sammenheng er
at inntektsgapet mellom personer med
høyere og personer med lavere utdanning i OECD-land har vokst siden den
økonomiske nedgangen inntok. OECDs
tilsvarende rapport fra 2011 (Education at
a Glance 2011), viser også at til tross for
høy arbeidsledighet blant unge i OECD-landene som følge av økonomisk nedgang,
har personer med universitetsutdanning
kommet mye bedre ut av den globale krisen så langt, enn personer uten høyere
utdanning. Arbeidsledigheten blant universitetsutdannede i 2009 lå til sammen
på 4.4 prosent. Blant unge som ikke hadde
fullført videregående lå arbeidsledigheten
på 11.5 prosent, mot 8.7 prosent året før.
En slik tendens forsterker argumentet om
at et rettferdig utdanningssystem kan

være med på å bekjempe sosial ulikhet.
OECD påpeker at det særlig er denne gruppen som dominerer i arbeidsledighet blant
unge i dag. I 2011 var arbeidsledigheten
blant unge på 17 prosent i OECD-landene:
«Kostnadene for individer og samfunn av
at unge mennesker går ut av skolen uten
formell utdanning øker (…). Til tross for
stramme budsjetter er regjeringer nødt
til å fortsette å investere i kvalitetsutdanning, særlig for dem som står mest i fare.
Å investere i utdanning handler ikke bare
om penger. Det er også en investering i
mennesker og en investering i framtiden»,
var OECDs hovedbeskjed ved rapportens
lansering (OECD 2011b).
Hvordan kan man fortsette å investere
i høyere utdanning til tross for økonomiske nedgangstider? Og hvordan kan studentenes krav imøtekommes og være en
løsning for å komme ut av krisen? Dette
vil vi se nærmere på i siste del.
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Investering
i utdanning =
kur mot ny krise?
«Utdanning er ikke til salgs!», stod det
skrevet på mange plakater under demonstrasjonene i Chile og Spania. «Offentlig
utdanning forsvinner. Forsvar den!», stod
det i Colombia. «Utdanning til salgs!», sa
canadiske studenter. Beskjeden er klar.
Studentene ønsker ikke å leve i en verden
hvor hvorvidt de kan betale avgjør deres
framtid.
Hovedpoenget i denne rapporten har
vært å få frem hva som ligger bak kulissene i flere av studentdemonstrasjonene
vi har sett i kjølvannet av global økonomisk nedgang. Studentenes kontekst, hva
de krever og hvorfor har vært sentrale
faktorer. Sett ut fra funnene i denne rap-

porten skal vi likevel ikke konkludere med
at å satse på høyere utdanning i seg selv
vil kunne hindre fremtidige økonomiske
kriser. Dette gjelder også spørsmål rundt
sosial ulikhet. Flere studier og artikler
har pekt på at til tross for økt tilgang til
høyere utdanning de siste tiårene, møter
man fortsatt mange hindre mot målet om
sosial utjevning. For eksempel har alle OECD-landene fortsatt en utfordring med å
«forbedre likestilling innenfor utdanning
og muligheter for alle studenter, uansett
bakgrunn» (OECD 2012a).
Til tross for dette har studentene helt
klart mange bevis på sin side, som støttes av rapporter fra internasjonale aktører

som UNESCO og OECD, samt uttalelser fra
internasjonale studentorganisasjoner og
utdanningsforbund. Dette viser en utbredt
bekymring for at økonomisk krise kan føre
til økt sosial ulikhet og gi flere langvarige
konsekvenser, på grunn av kraftige innstrammingstiltak i utdanningssektoren.
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Investering i utdanning — investering
i fremtiden
Som vi har sett, har personer med universitetsutdanning kommet bedre ut i løpet
av den globale krisen enn personer uten
høyere utdanning. Behovet for høyere
utdannede er større enn noen gang, og
høyere utdanning kan dermed være en
god forsikring for jobbmuligheter senere.
OECDs utdanningsrapport fra 2012 konkluderer med at langsiktig investering i
utdanning vil virke positivt for fremtidige
statsbudsjetter. Når flere får mulighet til å
ta høyere utdanning, minskes behovet for
penger til arbeidsledighetstrygd og utgifter til helse, og flere vil betale mer skatt
når de kommer ut i jobb. Ved at staten
har investert i utdanningssektoren vil det
også være en stor fordel at studentene
ikke har måttet ta opp for mye studielån
for å finansiere skyhøye studieavgifter.
Det vil komme sårbare grupper til gode og
dermed — ideelt sett — kunne minske sosiale ulikheter. Dermed vil også investering i
utdanning ha god økonomisk effekt (OECD
2012a).
Ettersom vår prioritet er å se på studentenes situasjon har derfor også våre
argumenter vært konsentrert rundt hva
studentdemonstrasjonene krever og hvorfor de har rett. Uansett er det ikke til å
komme bort fra at det finnes sektorer som
argumenterer for at stor offentlig styring
og støtte til utdanning ikke er bærekraftig
i lengden. I stedet for direkte subsidiering
fra staten, er tanken at tilretteleggelsen
for private universiteter — også de som
opererer med profitt — kan virke positivt
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ved at de stimulerer konkurranse og forbedrer effektivitet og kvalitet ut fra dette.
Ved riktig regulering kan også dette fungere godt i flere land. Men som vi har sett
kan en økonomisk krise gå særlig hardt
utover et slikt system, på samme måte
som andre markedsstyrte sektorer. Og
selv om tanken bak stipender for studenter som scorer bra kan stimulere til mer
kvalifiserte kandidater, har vi for eksempel i Chile også sett at et slikt system bidrar til å opprettholde sosiale skillelinjer
og gir studenter fra velstående familier et
fortrinn.

Studentene krever endring
Utdanningsinstitusjoner flere steder i verden opplever kraftige kutt, noe som går
utover studenters kår, situasjonen for
nyutdannede, tilgangen på deltidsjobber
og husholdningers inntekter. Læresteder
og undervisningens kvalitet risikerer også
å bli svekket, som følge av at ansatte og
studieprogrammer fryses eller kuttes.
Eksemplet Chile viser hva minimalt statlig
ansvar i verste fall fører til, uavhengig av
økonomisk nedgang eller oppsving. Utdanningssystemet har gjennom flere rapporter fått skylden for mye av den sosiale
ulikheten som fortsatt eksisterer i landet
— til tross for positiv økonomisk utvikling.
På bakgrunn av dette er det særlig to
tydelige krav som stilles av studenter verden over, og ikke minst i Canada, Colombia, Chile og Spania:
å ikke redusere støtte til utdanning i
krisetider, fordi dette får både umiddel-
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bare og langsiktige konsekvenser. Økning
av studieavgifter som et tiltak for å overleve er heller ingen løsning, fordi det får
konsekvenser for studenters kår, som allerede er utsatt.
Staten må ta ansvar for utdanningssystemet, fasilitere for gode ordninger på
tvers av sosiale klasser og ikke la utdanning bli uregulert. Dette betyr imidlertid
ikke å forby private aktører, så lenge disse
reguleres riktig.

Muligheter i krisetider
Vi har sett hvordan økonomiske nedgangstider kan påvirke samfunn svært negativt,
men krisetider gir også en mulighet til å
revurdere eller effektivisere ordninger
som ikke fungerer. Dersom brukt riktig,
kan kostnadseffektive løsninger ved bruk
av internett som læringsplattform være
en måte å redusere utgiftsposter på,
noe også bedrifter og selskaper har dratt
nytte av når kostnadene må reduseres.
«Open Access» er et eksempel på hvordan
man kan effektivisere offentlig subsidierte ordninger, ved å gi fri og umiddelbar tilgang til oppdaterte forskningsresultater.
Dette vil lettere og raskere stimulere konkurranse og innovasjon, og dermed maksimere investeringene i forskning (Europa.
eu 2012d).
Et annet viktig moment når man ser på
positive effekter av krisetider, er nytteverdien av demonstrasjoner og mulighetene sosial mobilisering faktisk bringer med
seg. Ved å gå grundig inn i studentdemonstrasjonene i Canada, Colombia, Chile og

Spania, har også dette vært et viktig mål
med denne rapporten. Dermed er vi tilbake til vårt utgangspunkt: studentene.
Som professor i sosiologi og forsker på
sosial mobilisering, Nella Van Dyke (2012)
selv sier: «Dersom det går lang tid uten
en eneste synlig studentprotest på campus-området, må noe være alvorlig galt».
Å ha muligheten til å delta i en demonstrasjon er en rettighet og kan også ha svært
viktig betydning individuelt for hvordan
man deltar og engasjerer seg i samfunnet
resten av livet. Over hele verden finner
man imidlertid eksempler på at studenters rettigheter blir krenket: de trues til
taushet, fengslet og utvist for sine meninger. Også utvisning av studenter er en effektiv måte å stoppe studentengasjement
og –organisering.
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Investering i utdanning = kur mot ny krise?

Studentmobilisering — et
gode som må beskyttes
Et sentralt mål med denne rapporten har
vært å legitimere og verdsette studentmobiliseringer og deres krav. Som vi har
sett gjennom landeksemplene har flere
studenter blitt møtt med motstand fra
myndighetene, og mer enn med harde tak
fra politistyrker. Lovforslagene i Canada
(Bill 78) og Chile (Hinzpeter-loven) ble utformet som tiltak for å dempe voldelige
demonstrasjoner, noe Amnesty International i begge tilfeller påpekte at kunne tilsvare et brudd på menneskerettighetene.
I Canada ble loven først vedtatt og senere
trukket tilbake som følge av kraftige reaksjoner. Resultatene av demonstrasjonene
viser også tydelig hvilken makt slike mobiliseringer kan ha. Studentprotestene i
Quebec blir sett på som en viktig årsak
til utfallet av det seneste politiske valget,
og de fikk forhindret planene om den skyhøye økningen i studieavgifter. I Chile skal
studentenes mobilisering også ha bidratt
kraftig til presidentens dramatiske fall
i popularitet blant befolkningen, og i Colombia klarte demonstrasjonene å forhindre det radikale lovforslaget. Den spanske
Indignados-bevegelsen møter imidlertid
fortsatt utfordringer i å få sine krav hørt,
og verken chilenske eller colombianske
studenter føler myndighetene har holdt
sitt løfte om å inkludere dem mer i beslutningsprosesser som omhandler dem og
høyere utdanning.
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Studenter må bli hørt og tas på alvor
En annen bakgrunn for denne rapporten
er måten studentdemonstrasjonene rapporteres gjennom mediene. Her vil kun
en grundig medieanalyse kunne gi klare
konklusjoner, men det er tydelig at mediedekningen av demonstrasjonene som
oftest er konsentrert rundt en typisk
mediedramaturgi hvor de umiddelbare og
synlige karakteristikkene ved hendelsene
kommer frem, og studentenes egentlige
krav er mer i bakgrunnen. Det var derfor
studentene i Canada opprettet en egen
nettside for å «tette igjen» det de mente
var et stort hull i den engelske og internasjonale dekningen av demonstrasjonene.
De kreative virkemidlene studentmobiliseringene brukte i sine aksjoner kan ha bidratt til den unyanserte mediedekningen,
men samtidig var dette en av få måter de
kunne skape oppmerksomhet rundt sin
sak. Det er tydelig at denne fremstillingen kan forsterke en bagatellisering av
studentenes aktiviteter, som kan føre til
at myndighetene overser kravene som
stilles. I verste fall kan det også føre til
økt konfrontasjon mellom studenter og
myndigheter. Poenget her er at studenter
har rett til å bli hørt, de har rett til å demonstrere og til å inkluderes i utviklingen
av utdanning i sitt land. Dette må sees på
som et demokratisk gode.

Student i krisetid

Ombudsmann for studenters
rettigheter
I kravene om å redusere studieavgifter
og endre utdanningsreformer, ligger også
studentenes felles krav om å kunne være
aktive deltagere i myndighetenes beslutningsprosesser, uten å møte motstand.
Studenter skal anerkjennes som et demokratisk gode — ikke som «rebeller» man
må få styr på. I økonomiske nedgangstider
er studenter og nyutdannede noen av de
første som får kjenne bivirkningene, noe
som gir enda større grunn til å lytte nettopp til dem. Mye tyder likevel på at de ikke
blir hørt. Som vi har sett har flere studentdemonstrasjoner møtt motstand fra myndighetene, også ved å vedta antidemokratiske lover som nærmest kriminaliserer
protester. Det er et offentlig ansvar å ikke
bare sørge for rettferdig tilgang til utdanning, men også å tilrettelegge for både
faglig og politisk frihet for studentene.
UNESCOs rapport Education Under Attack
(2010) gir en omfattende beskrivelse av angrep på utdanning — studenter, forskere
og lærere. Brudd på studenters rettigheter går mye lengre enn hva vi har kunnet
gå inn på i denne rapporten. Særlig i autoritære regimer blir studenter som arbeider
for demokratisk endring oppfattet som en
trussel mot det sittende regimet. Dette
var også en viktig baktanke da utdanningssystemet i Chile ble reformert under
Pinochets styre, og gjennom eksemplene
i denne rapporten har vi illustrert hvordan

denne tanken fortsatt gjør seg gjeldende i
flere land. Det er derfor et sterkt behov for
beskyttelse av studenters rettigheter, og
et økt fokus på dokumentasjon av overgrep mot studenter.
På bakgrunn av at studenters rettigheter stadig krenkes og mange møter trusler eller motstand når de kjemper sin sak,
har studentorganisasjoner fra hele verden
gått sammen for å få UNESCO til å etablere
en global ombudsmann for studenters rettigheter i FN (University World News 2011).
Dette kan bli et svært nyttig og lenge etterlengtet hjelpemiddel til å få økt fokus
på studenters situasjon og motarbeide
anti-demokratiske lover som går utover
studenters rettigheter.

landegrenser, noe som også er en viktig
faktor for høyere utdanning i globaliseringens tidsalder.
Samtidig er den globale økonomiske
krisens omfang både kompleks og usikker. På begynnelsen av 2013 vet vi fortsatt
ikke med sikkerhet de langvarige konsekvensene av den økonomiske krisen og
hvordan situasjonen vil utvikle seg framover for utdanningssektoren. To ting har
likevel kommet svært klart frem gjennom
denne rapporten. For det første: å kutte i
offentlig støtte til utdanning eller øke studieavgifter betraktelig er ikke er løsningen, noe ulike kilder helt klart viser. Derfor
— og for det andre: Å lytte til studentene
er en sikker investering i fremtiden og et
demokratisk samfunn.

Usikker tid i møte
Som nevnt innledningsvis er denne rapporten begrenset i sitt omfang. For å gi
et mer helhetlig bilde kunne det blant
annet vært interessant å se nærmere på
situasjonen for forskere og lærere under økonomisk krise. En nærmere titt på
hvordan ulike land har løst utfordringer i
utdanningssektoren tidligere kunne også
gitt klarere bevis, samt å redegjøre for
hvordan alle deler av utdanningssektoren
påvirkes av markedskrefter eller kutt i offentlig støtte — og ikke bare høyere utdanning. Vi har heller ikke kunnet gå nærmere
inn på studentmobilitet, studentutveksling og utdanningsmuligheter på tvers av
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1.

2.

3.

Jobbmulighetene for høyere utdannede
påvirkes når stillinger kuttes og bedrifter og selskaper må spare. Arbeidsgivere
oppfordrer gjerne nyutdannede til å ta et
friår og ta midlertidige jobber i en annen
sektor enn deres studieretning, eller studere et år til.

Økonomisk krise fører til mindre finansiell
støtte til universiteter og støtteordninger
for studenter. Offentlig støtte synker, og
det samme gjør finansiering av høyere
utdanningsinstitusjoner fra privat sektor.
Flere universiteter har også mistet sine
investeringer, ved at de blant annet har
investert midler i banker som har gått
konkurs. Dette går utover kvaliteten i studietilbudene.

På grunn av en vanskelig økonomisk situasjon vil foreldre ha vanskeligheter med å
investere i barnas høyere utdanning fordi
de selv har dårlige jobbutsikter og mindre
inntekter. På grunn av økte kostnader til å
ta høyere utdanning, blir det vanskeligere
for nyutdannede som ikke finner jobb å
kunne fortsette å studere.

Konsekvenser for høyere
utdanning i økonomisk
krise:
4.

5.

6.

Særegne støtteordninger for studenter
påvirkes. For eksempel mistet Sallie Mae,
det største selskapet som gir studielån
i USA, 1.6 milliarder dollar i 2008. Mangel
på tilgang til private studielån og stipend
påvirker også antall studenter på universiteter hvor studentavgiften er høy.
I oktober 2012 kom også meldingen fra
EU-parlamentet om at framtiden for stipendordningen gjennom det europeiske
ERASMUS-programmet stod i fare (Europa.
eu 2012a). Samtidig krever nå alle europeiske land, unntatt Island og Norge, studieavgift for ikke-europeiske studenter
(Europa.eu 2012b).

Universiteter strammer inn eller «fryser»
rekruttering. Dette har vært en tendens
flere steder siden 2008. Studieprogrammer har også blitt lagt ned. I 2011 la britiske universiteter ned 5000 studieemner,
som følge av statlige kutt og økning i
studieavgifter (The Independent 2011). Og
en rapport publisert av EU-kommisjonen
i oktober 2012 viste at 16 EU-land har redusert eller fryst lærerlønninger. I Hellas
har lønningene sunket med 30% (Europa.
eu 2012c).

Bilateral og multilateral bistand til utdanning synker. Slik blir utviklingsland påvirket. Dette kommer også frem av UNESCOS
utdanningsrapport 2012, som viser at tusenårsmålene innenfor utdanning står i
fare og ikke har hatt framgang siden 2008
(UNESCO 2012).

