Wij willen geen “markt van de kennis” !
Oproep tot Europese mobilisatie tegen de strategie van Lissabon
i.v.m. hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
De volgende lentetop van de staats‐ en regeringshoofden van de Europese unie zal
plaatsvinden op 19 en 20 maart 2009.
Aan de orde van deze Europese raad staan op de eerste plaats de evaluatie en
voortzetting van de strategie van Lissabon die in 2000 werd opgestart en die, o.a., een kader
bepaalt voor de huidige strategieën van de deelstaten omtrent de “modernisering” van
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (lager, secundair, hoger en voortgezet onderwijs).
De verklaarde ambitie van een “maatschappij van kennis” kan enkel worden
toegejuicht wanneer ze in de lijn ligt van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek als
gemeenschappelijk goed, wanneer ze de democratisering van toegang tot kennis
garandeert, wanneer ze de burgers toelaat kritisch en doordacht de technische en
wetenschappelijke keuzes die hen worden voorgesteld te analyseren. Maar de huidige
genomen richting is echter heel anders: het project wordt er herleid tot een
gemeenschappelijke “markt van de kennis” waarvan de nadelige gevolgen overal te zien zijn
onder de vorm van verzwakking van de wetenschappelijke onafhankelijkheid,
destructurering van het openbaar wetenschappelijk onderzoekssysteem, toenemende
invloed van de bedrijfswereld, achteruitgang van de werk‐ en studiecondities, toenemende
ongelijkheid t.o.v. kennis, groter wordende kloof tussen de burgers en de wetenschappelijke
en technische keuzes die hen aangaan.
Sinds een aantal jaren ziet men in Europa een stijgend aantal grootschalige
mobilisaties, met toenemende intensiteit, gedreven door scholieren, studenten, onderwijs‐
en onderzoekspersoneel en breder genomen de sociale beweging. Zij vertolken uitdrukkelijk
de eis op een openbare sector voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dat niet
zonder democratisch debat wordt opgebouwd en dat gevrijwaard is van onderwerping aan
de concurrerende markt.

Daarom roepen wij alle burgers op tot mobilisatie op 18, 19 en 20 maart 2009, in
alle deelstaten en ook daarbuiten, in de universiteiten, laboratoria en op straat,
TEGEN de vermarkting van onderwijs‐ en wetenschappelijke activiteiten,
TEGEN het in concurrentie stellen van bevolkingen en territoria,
VOOR een democratische en emanciperende openbare sector voor onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
Eerste onderschrijvers: “Collectif Printemps 2010”
> Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens – Attac
> Fondation Sciences Citoyennes
> Sauvons La recherche – SLR
> Sauvons L’Université – SLU
> Syndicat National des Chercheurs Scientifiques – SNCS
> Syndicat National de l’Enseignement Supérieur – SNESUP
> Union Nationale des Étudiants de France – UNEF
> Union des Familles Laïques – UFAL
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