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Students at 
Tahrir square

Social groups within 
the January 25th 
movement

Nima Madjzubi

Who were those 
people on the Tahrir 
square who stood 
for system change? 
We know that 
the protests were 
broadly supported, 
but who ignited 
it, and what was 
the share of the 
different groups? We 
asked Medhat Riad 
about the Egyptian 
events and the role 
of students (and 
workers).

voor en door studenten van d
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NL: Krantje Boord is een 
tweemaandelijkse krant 
gemaakt voor en door 
studenten die zich zorgen 
maken over hun onderwijs. 
In deze krant wordt er met 
een kritische blik gekeken 
naar ons onderwijs met als 
doel mensen te informeren, 
maar vooral ook dialoog en 
actie te stimuleren. - KSU

EN: Krantje Boord is a bi-
monthly newspaper made 
by and for students that are 
worried about their educa-
tion. In this newspaper our 
education will be reviewed 
critically with the goal 
of  informing people, and 
especially to stimulate 
dialog and action. - KSU

Krantje Boord?

Lees verder op pagina 2/3
Read on on page 2

Protesters in Tahrir square

Kritisch en Onafhan
kelijkKrantje   boord

kerncentrales wel 
door moet gaan. 
Minister Verhagen 
heeft daarbij 
aangegeven dat deze 
plannen niet zullen 
wijzigen.

Nederland heeft uiter-
aard geen geschie-
denis van zware 

aardbevingen en de kans op 
een tsunami is niet bijzonder 
groot. Dit wil echter niet 
zeggen dat er in de toekomst 
geen overstromingen kunnen 
voorkomen. De kerncentrale 
Borselle staat langs de kust 
van Noord-Holland, waardoor 
er een scenario zou kunnen 
ontstaan waarbij deze over-

Waarom 
kernenergie 
geen 
toekomst 
verdient

Freek Geurds

Als gevolg van de 
problemen rond 
de kerncentrale 
Fukushima in Japan, 
is er in Nederland 
de discussie 
losgebarsten 
of de geplande 
bouw van nieuwe 



2 3

Had you expected such huge 
protests in Caïro? 

Yes and no. I was there 
two weeks before January 
25th. People were discussing 
a demonstration but it wasn’t 
serious yet. I was sceptical at 
first. Egypt seemed so differ-
ent from the smaller Tunisia 
and a 59 years-old system is 
unlikely to budge. The conver-
sations didn’t excite me. Only, 
the number of  people on the 
square caught both my disbe-
lief  and utter excitement. 

But you were sceptical first? 

El-Mahalla El-Kubra. They 
protested against the working 
conditions and the wages. Stu-
dents supported them through 
digital media.  

And the older ones? 

Our parents are afraid or 
don’t believe change is possi-
ble. But January 25th surprised 
them a lot.  

Did the youth ignite the Tahrir 

events, and with what demands? 

Relatively rich students 
started socialising on Face-
book. I know many of  them. 
They suggested gathering 
on the square on the 25th, 
the Police Day. They reached 
the non-Egyptian Al-Jazeera 
and Al-Arabia TV with that. 
Many people were watch-
ing those channels and were 
seeing Tunisia and the Tahrir 
square, so things got vicious. 
Workers and the poor fol-
lowed, but they had to return 
soon to make their living. All 
the groups stressed that they 
rejected Egyptian politics. But 
students hammered on their 
age-old demands: social jus-
tice, corruption-free govern-

ment, freedom of  speech and 
fair elections.  

Who were the men inside those 
tents? 

The richer middle class with 
their laptops and cellphones. 
They created a ‘command 
center’, the enduring core of  
the protests.  What organisa-
tions supported them? At first 
none. There was only an invi-
tation and a huge mass. The 
biggest opposition group, the 
Muslim Brotherhood, actu-
ally announced the protests 
wouldn’t achieve anything. But 
when the police started using 
force, they sent their men to 
protect the protesters. At first 
MB was the only opposition. 

But many people, especially 
in Caïro, don’t identify with 
them. So now new political 
options are becoming avail-
able.  What do the students 
do now? They seek room for 
more action. On March 19th, 
people voted on constitution 
change. The young ones decid-
ed to watch the process. They 
filmed the voting stations with 
their cellphones. Hopefully the 
political space opens up for all 
these groups. 

- Medhat studied at a private 
university and lived at the Tahrir 
square. In 2007 he came to Utre-
cht for an MSc in Cognitive AI. 
He is now working on neuroim-
age analysis at the Radboud Uni-
versity Nijmegen Medical Centre.
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Noam Chomsky on the crisis of democracy 
and education reforms
On Monday 
March 14th Noam 
Chomsky spoke to 
a group of activists 
about a variety of 
topics. Kritische 
Studenten Utrecht 
was at the interview 
and asked Professor 
Chomsky about the 
roots of the current 
higher education 
cuts. 

Jeremy Crowlesmith

“First of  all, it seems obvi-
ous that increases in fees 
and cuts in education have 

nothing to do with economic 
problems. If  they can provide 
free higher education in a poor 
country like Mexico (KB#2 
augustus 2010 ), why not in 
a rich industrialized country 
like the United States or the 
Netherlands? The reforms 
have more to do with creating 
discipline and social control 
under the student population. 
To understand the roots of  
this issue you have back to 
the student movements of  
the sixties.

This was a period where 

people like students, women, 
and minorities, who were 
usually passive and obedient, 
were entering the political 
arena and agitating for their 
own interests and concerns. 
Many students had free time 
next to their studies to become 
politically active, often put-
ting aside studies for a period 
to devote more time to activ-
ism. Graduated law students 
would start work with leftist 
collectives to support activists 
and such. All this activism had 
a democratizing effect on the 
society in general, and also in 
the universities. 

These popular uprisings in 
the industrial world of  the 
sixties were referred to as a 
Crisis of  Democracy in a book 
by the same name co-authored 
by Samuel Huntington for 
the Tri-Lateral Commission, 
a think tank closely linked 
to the Carter administration. 
They were very concerned 
that people like students, 
women, and minorities, who 
were usually passive and 
obedient, were entering the 
political arena and agitating 
for their own interests and 

concerns. This was the Crisis 
of  Democracy which they 
proposed to put to an end and 
achieve more “moderation in 
democracy”. They were par-
ticularly concerned about stu-
dents and student activism, 
and argued that the “institu-
tions which were responsible 
for the in the indoctrination of  
the young”, referring to school 
and universities, had failed. 
What they proposed to reverse 
this trend was to eliminate the 
options for students to engage 
in activism. 

For one thing was that stu-
dents had too much freedom, 
and one of  the ways end this 
is to raise tuition fees. With 
student loans of  twenty thou-
sand dollars hanging over your 
head it becomes hard for the 
law student that I mentioned 
to work in public interest law, 
he or she will have to work for 
a corporate law firm to off  the 
debt. “You’re bound for life. 
That’s the idea. It’s a system 
of  disciplining and domina-
tion.” 

This doesn’t mean that this 
trend can’t be reversed. Look 
at situation that I mentioned 

in Mexico where higher edu-
cation is still free. Ten years 
ago the government tried to 
implement tuition fees, after 
a national student strike the 
government had to back off. 
Students are actually still 
occupying the main admin-
istrative building in Mexico 
City, after 10 years, claiming 
it as their space!” 

Yes, I’ve seen many movements 
over the years but they vanished 
prematurely. In the 2006 presi-
dential elections, a movement 
called Kefaya (Enough) started 
to support a candidate. Mubarak 
won big and the other candidate 
was jailed for alleged forgery. 
In 2008 some lads started cam-
paigning for social justice on 
Facebook for a few months. Many 
got arrested and were released 
later.  Who were those lads? In 
2006 it were pupils and univer-
sity students who supported the 
candidate. In 2008 it were young 
workers from the industrial city 

Students at the Tahrir square
Continuing from page 1: “Students hammered on 

their age-old demands: 
social justice, corrup-
tion-free government, 
freedom of speech and 

fair elections.”

“Holland is 20 years 
behind the US, take a 
look at that situation 
and you’ll know what 

you’re going to get”

spoeld wordt, bijvoorbeeld 
doordat duinen verzwakken 
of  door het stijgende water-
peil. Echter in het geval van 
de Japanse kerncentrale werd 
de noodpomp door de kracht 
van de tsunami weggespoeld. 
Het is niet waarschijnlijk dat 
een overstroming in Noord-
Holland dezelfde kracht zal 
hebben. Hopelijk leren de 
beheerders van de Nederlandse 
kerncentrale desondanks van 
de ramp in Japan zodat de 
risico’s hier verder zullen ver-
minderen.

Los hiervan zijn er bepaalde 
redenen waarom kernenergie 
geen goed antwoord is op de 
vraag naar energie. De bouw 
van een kerncentrale kost mil-
jarden en wordt (gedeeltelijk) 
door de staat gefinancierd. Ook 
de beveiliging en vooral het 
transport en opslag van radio-
actief  afval kost miljoenen. 
Daarnaast is er al gebleken 
dat er zeer onzorgvuldig en 
onverantwoordelijk wordt 
omgegaan met kernafval; zo is 
het bekend dat dit in zee wordt 
gedumpt rondom landen als 
Somalië . Het gebeurt echter 
ook dichter bij huis, zo werd 

vorig jaar bekend dat tonnen 
met kernafval lekten in een 
Duitse zoutmijn.  Dit radio-
actief  materiaal kwam ver-
volgens in de grond terecht, 
wat uiteraard zeer schadelijk 
is voor mens, milieu, gewassen 
en grondwater.

Bovendien moet er niet ver-
geten worden dat de kernramp 
in Tsjernobyl het gevolg was 
van menselijk falen in plaats 
van een natuurramp.  Een mis-
lukte test waarbij meerdere 
veiligheidssystemen werden 
uitgeschakeld had een kettin-

greactie met een meltdown als 
gevolg. Hierdoor zijn er extra 
maatregelen genomen, maar 
wie weet of  dit voldoende zal 
zijn? 

Rechtse partijen beweren 
dat groene energie alleen op 
subsidie kan draaien.  Ironisch 
genoeg hebben kerncentrales 

miljarden aan subsidie nodig 
om gebouwd te worden. 
Waarschijnlijk draagt de staat 
ook bij aan de beveiliging 
van de centrale en het trans-
port en opslag van kernafval. 
Als een dergelijk bedrag zou 
worden vrijgemaakt voor de 
ontwikkeling van groene ener-
gie, dan zullen er efficiëntere 
manieren gevonden worden 
om milieuvriendelijk energie 
op te wekken. Het rendement 
van zonnecellen is de laatste 
jaren al sterk gestegen, maar 
de overheid heeft de invester-

ingen hiervoor jaren terug al 
sterk verminderd. Net zoals 
bij vele bezuinigingen die dit 
kabinet doorvoert, heerst er 
bij dit energiedebat een korte 
termijnvisie. Kernenergie 
lijkt een verstandig alter-
natief  voor de korte termijn 

gezien de vraag, maar onze 
(klein)kinderen zullen met het 
afval achterblijven. Het duurt 
eeuwen voordat radioactief  
materiaal uit kerncentrales is 
afgebroken.  Uiteindelijk kost 
kernenergie meer dan dat het 
oplevert. 

Waarom kernenergie geen toekomst verdient
Vervolg van pagina 1:

“Rechtse partijen beweren dat groene energie 
alleen op subsidie kan draaien, maar tegelijker-

tijd ontvangen kerncentrales ironisch genoeg 
miljarden aan subsidie.”

Greenpeace projecteerde eind maart een nucleaire versie van ‘De Schreeuw’ op de kerncentrale in Borssele
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Studentenbeweging in opbouw

We revolt
Student Movement In Turkey

Emre Can Sarısayın

Jelle Bruinsma

De overheid moet 
gedwongen worden 
de bezuinigingen te 
stoppen, en dit zal 
niet gedaan worden 
door organisaties 
als de LSVb. Het is 
aan ons..     

Een artikel over de 
studentenbeweging 
moet beginnen met de 

opmerking dat de beweging 
nog in zijn kinderschoenen 
staat. Want een beweging 
bestaat uit vele organisa-
ties en groepen studenten 
die dingen organiseren. De 
‘beweging’ heeft nu grotend-
eels een ander karakter. Het 
zijn voornamelijk de besturen 
van enkele grote organisaties 
die de strategie proberen te 
bepalen en een route uitstip-
pelen. Zij bepalen: dan is er 
actie, dan vragen wij de stu-
denten langs te komen en 
mee te doen. Hoofdzakelijk 
beperken zij zich echter tot 
lobbyen.

Dit is vooral de rol waar de 
LSVb voor kiest, het richten 
op de lobby- en mediastrat-
egie. De actiestrategie staat 
vooral in dienst van het lobby-
en. Het idee is om door middel 
van overleg met de overheid 
de overheidsplannen te wijzi-
gen. Na 21 januari heeft de 
LSVb zelfs besloten zelf  geen 
acties meer te organiseren. 

Maar daaronder borrelt 
het. Er is steeds meer onvrede 
over de beperkingen van dit 
model. Zo was er zeer veel 
bezwaar tegen de feestachtige 
stemming die gecreëerd werd 
op 21 januari. Er komen dan 
ook steeds meer zelfstan-
dige acties van studenten op. 
Lokaal in steden, maar ook 
op de 21e, waar in totaal zo’n 
1500 studenten besloten dat 
zij een actief  protest wilden. 
Dat zij zelf  wel bepalen hoe 
ze hun woede uiten, bijvoor-
beeld door naar de Tweede 
Kamer of  het Ministerie van 

From the perspective 
of students, one can 
safely bring forward 
YÖK (High Education 
Institution), which 
was established 
during the military 
coup d’état in 
1980, as the main 
problem concerning 
education in Turkey. 
It regulates the 
working mechanisms 
of the universities 
in the benefit of the 
government, but 
does very little –if 
anything at all– for 
the problems that 
students face.

One of  the primary 
demands of  the stu-
dents is the right to 

education free of  charge. But on 
the contrary, there is an ongoing 
process of  commercialization of  
the universities; the number of  
private universities is increasing 
while the budget for the public 
universities is decreasing. The 
other major issue is the lan-
guage of  education: Kurds (and 
the other minorities) don’t have 
the right to education in their 
own language. As a reaction, 
in some universities students 
organize Kurdish language and 
literature workshops and ask for 
courses in Kurdish.

During last semester, there 
was an increase in the number 
of  student protests. At first, the 
protests were against the gov-
ernment policies: students orga-
nized demonstrations against 
the prime minister visiting the 
universities, they threw eggs to 
another minister while he was 
giving a talk in their university. 

Onderwijs te trekken. Daarbij 
worden er steeds meer nieuwe 
clubjes opgezet, zoals het Stu-
denten Actie Comité Utrecht 
(SACU). Zulke groepen zijn 
samen met enkele bonden en 
linkse organisaties bezig een 
oppositiebeweging te creëren. 
Zij richten zich terecht niet 
op lobbyen, maar op bewust-
wordingscampagnes en actie; 
oftewel het opbouwen van de 
studentenbeweging. 

Lobbyisten willen niet dat 
er ongecontroleerde dingen 
gebeuren, want zij moeten 
zich daarvoor verantwoorden 
tegenover deftige politici. De 
achterliggende gedachte bij 
het lobbymodel is dat we in 
een democratie leven waarin 
politici de mensen zijn die hun 
ideeën proberen te verwezen-
lijken en rechtmatig over ons 
leven beslissen. Overigens 
zouden we met politici in 
overleg moeten gaan, want zij 
vormen de rechtmatig gekozen 
regering. Dit gaat echter voor-
bij aan het feit dat regeringen 
vaak niet doen wat de meer-
derheid wil; dit geldt voor de 
onderwijsafbraak, maar ook 
voor de oorlog in Afghanistan 
en de Europese Grondwet.

Zijlstra is niet onze bond-
genoot of  medeburger die 
gewoon een andere mening 
heeft. Hoge functionarissen en 
politici dienen andere belan-
gen. Ze zijn onderdeel van een 
proces dat zich al decennia 
afspeelt onder de naam neo-
liberalisering. Dit betekent 
weinig anders dan het afbrek-
en van de sociale kant van de 
staat. Minder staat = meer 
lasten voor burgers = minder 
lasten voor bedrijven en rijken 
= meer invloed bedrijfsleven. 

Bovendien, een overheid 
die zo vastberaden is tegen 
verzetssentimenten in de 
samenleving in te gaan, gaat 
de maatregelen niet van tafel 
vegen door onderhandelingen. 
Zij moet hiertoe gedwon-
gen worden. Ze moet geen 
andere keus meer hebben. We 

Later on, the protests focused on 
another issue as well, the prob-
lem of  representation. They pro-
tested against the closed meet-
ings of  the prime minister and 
the rectors, claiming that they 
too had the right to attend to a 
meeting concerning their educa-
tion and be their own representa-
tives. In one of  the demonstra-
tions, a pregnant student lost 
her child because of  a blow from 
the police. This incident carried 
the discussion on the student 

movement to another level in 
the media. The protesting stu-
dents are not just concerned with 
the problems in education, but 
mostly with economic and politi-
cal issues in Turkey. Students get 
organized because of  various 
other reasons such as minority 
conflicts, Islamic government 
policies, gender discrimination 
and sexism, and working class 
struggle. 

moeten de acties doorzetten 
en intensiveren. We moeten 
bestuursgebouwen bezetten, 
wegen blokkeren, steden 
platleggen. Niet één keer, 
maar aanhoudend. In de jaren 

’90 legden de Nederlandse stu-
denten het spoor in Utrecht 
plat, in Italië blokkeerden ze 
maanden geleden hele steden 
en in Engeland zijn ze het 
hoofdkantoor van de barbaarse 
Tory Party binnengestormd. 

Laten we hierbij niet de 
lessen uit het verleden ver-
geten: verzet heeft zin. Stemre-
cht, vrouwenrechten, noem het 
maar op: allemaal te danken 
aan die dappere mensen die 

zich hebben georganiseerd en 
verzet. Zodoende hebben zij de 
ziel van de samenleving veran-
derd, maar ook wetswijzigin-
gen afgedwongen. Daar waar 
bevolkingen indutten, pakken 
overheden rechten weer af. Dat 

dreigt nu te gebeuren met het 
recht op onderwijs. 

Om de overheid te verslaan 
moeten we nu eerst hard aan 
de slag met het opbouwen van 
de studentenbeweging. Het 
is onze taak netwerken op te 
bouwen en medestudenten te 
overtuigen dat demonstreren 
zin heeft. Uiteindelijk zullen 
we ook de handen ineen 
moeten slaan met andere gro-
epen die getroffen worden door 
dit afbraakkabinet: we hebben 
dezelfde belangen. Zo kunnen 
we uiteindelijk positieve 
sociale verandering bereiken. 
Voor toekomstige generaties 
studenten, maar ook voor de 
rest van de samenleving. 

“Bezuinigingen gaan niet in onderhandelingen 
van tafel: de overheid moet hiertoe gedwongen 

worden.”

“Students get organized 
because of various other 
reasons such as minority 
conflicts, Islamic govern-

ment policies, gender 
discrimination and 
sexism, and working 

class struggle”

Oldschool studenten in een studentenbeweging
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Over een elitaire vader die zijn aankomende 
studentenzoon een waarschuwende preek geeft over het 
groeiende studentenactivisme.

Diederick kerel, ik wil voordat je weer wegvliegt even met je praten. 
Je moeder en ik hebben afgelopen tijd al die studentenuitbarstingen aan-
schouwd in het nieuws en dat gaf  ons een zeer onbehaaglijk gevoel. Ik wil 
je daarom even wijzen op het gevaar dat zo’n ideologische strijd die er nu 
woedt met zich mee kan brengen. Het duurt niet lang meer voordat jij je 
veilige nest gaat verlaten en als aankomende student zullen je moeder en 
ik jou niet meer kunnen beschermen tegen alle activistische campagnes 
die op je af  zullen komen.  

Laat me even iets verduidelijken over de studentenprotesten die plaats-
vinden. Die studenten proberen een beetje zielig te doen, dat ze niet meer 
kunnen studeren, dat ze geen goed onderwijs krijgen, en al dat soort 
klinkklare onzin. Maar wij hebben het toch goed Diederick, hier in Ned-
erland? Jij wilt toch zeker geen situatie veroorzaken zoals in Libië vol 
chaos en geweld waarbij een biertje drinken met je vrienden verleden tijd 
is? Want de wereld waar die activistische studenten naar streven klinkt 
heel mooi, gelijke kansen en solidariteit. Maar die betere wereld betekent 
dat ik meer moet gaan inleveren waardoor jij je 4-kamerappartement kan 
vergeten. En die Porsche die jij op je verlanglijstje hebt staan, zul je door 
die solidariteitsstrijd wel op je buik kunnen schrijven. Waarom moeten 
wij nog meer inleveren? Laat de hulp voor al die armoedzaaiers maar een 
keer afnemen. Schaf  de bijstand af, je hebt toch nog de voedselbank. Breek 
sociale huurwoningen af, je hebt opvanghuizen. Laat alle kinderen naar 
regulier onderwijs gaan, extra begeleiding amehoela. En dan nog al die 
migranten die van onze economie komen profiteren. Salaris te laag of  niet 
genoeg rechten, als je iets te klagen hebt, ga je maar weer terug naar waar 
je vandaan komt. Voor dit soort mensen gaan wij toch niet betalen Died-
erick? En juist daarom is het in deze tijd zo belangrijk om te weten dat de 
staat jouw rots in de branding is, jouw vertrouwensinstitutie. Na je stu-
dententijd, die sneller gaat dan je denkt, wil je succesvol worden als jonge 
ondernemer. Je moet denken aan jouw toekomst, dat betekent gebruik 
maken van hard schouderwerk en een slimme kop, of  die nu van jou is 
of  dat je die van iemand anders gebruikt. Je moet leren dat de top jouw 
belangen behartigt. Kabinet Rutte maakt de universiteiten enkel toegan-
kelijk voor de kapitaalkrachtigen. Door zulke maatregelen zullen de 
universiteiten weer waardevol worden voor ons. Als iemand of  iemands 
ouders niet slim genoeg zijn om genoeg geld te sparen voor een studie, 
dan verdien je het toch al zeker niet om hoger onderwijs te genieten? En 
bedenk hoe gunstig dit voor jou zal zijn als je een onderneming hebt. Een 
overvloed aan goedkope arbeidskrachten zonder opleiding die jij voor je 
bedrijf  kunt gaan inzetten. Dus Diederick, richt je energie op het verster-
ken van het vertrouwen onder studenten in de staat en de universiteitstop 
om zo ons systeem, jouw systeem, draaiende te houden. 

Argus behelst een satirische column samengesteld uit zowel fictie als non-fictie. 
De column heeft als doel het creëren van een bewustzijn onder studenten omtrent 
de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs en de daarbij behorende context.

Agenda
12 april Demonstratie tegen 
bezuinigingen op hoger 
onderwijs. 12:00, Plein, Den 
Haag, www.studenteninactie.nu

28 april Basta! Debat: Opstan-
den in de Arabische wereld 
19:30, de Kargadoor, Oudegracht 
36, (toegang gratis) www.bast-
adebat.nl

1 mei Antikapitalistische 1 
mei demonstratie, 
Utrecht. www.1mei.org

19-22 mei “What is Post/Au-
tonomia Today?” Conference: 
Amsterdam,  http://postautono-
mia.wordpress.com
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Hebzucht heeft een 
vinger in de pap

Joska Ottjes

Bezuinigingen

Iedereen moet toch wat inleveren?!
Jilles Mast

Het debat dat in 
Nederland niet 
gevoerd wordt was 
het onderwerp van 
de Basta-avond 
van 3 maart: is 
het überhaupt 
noodzakelijk om 
te bezuinigen? 
Conclusie: nee. 
Een verslag van 
een avond over 
de gevolgen 
van Nederland 
belastingparadijs 
en het 
bezuinigingspakket 
van Rutte en co.     

Natuurlijk wordt er 
in de media veel 
gesproken over 

de bezuinigingen, maar in 
bijna alle gevallen gaat het 
dan om de vragen ‘waar?’ en 
‘hoe?’. Minder bezuinigen op 
onderwijs, maar meer in de 
zorg; gaat de pensioenleeftijd 
omhoog of  wordt er gekort 
op uitkeringen? Hoewel er 
sporadisch een artikel op de 
opiniepagina’s van de kranten 
verschijnt dat het idee van de 
zogenaamd ‘onvermijdelijke’ 
bezuinigingen aanvecht, lijkt 
de algemene opinie te heersen 
bij zowel rechtse als linkse 
partijen en in de media dat het 
geld simpelweg op is.

Willem Bos, al vele jaren 
kritische volger van de 
Nederlandse overheid en de 
Europese Unie, kwam na het 
maken van enkele simpele rek-
ensommetjes tot de conclusie 
dat het geld er wel degelijk is. 
“Het gezamenlijke vermogen 
van de Quote 500 lijst is 136 
miljard euro en grote Neder-
landse multinationals hebben 
gezamenlijk 210 miljard euro 
in kas.” Het geld van de mul-
tinationals wordt volgens hem 
op dit moment voornamelijk 
gebruikt om mee te specul-
eren op de prijzen van voedsel, 
olie en andere grondstoffen. 
Het gevolg hiervan is dat 

de prijzen exorbitant stijgen 
en vele, voornamelijk arme 
mensen, in grote problemen 
komen om in hun dagelijkse 
behoeften te voorzien. Willem 
Bos verbaast zich er dan ook 
over dat de huidige discussie 
in Nederland vooral gaat over 
of  het wel of  niet ‘efficiënt’ is 
om te investeren in bijvoor-
beeld onderwijs of  de bijstand. 
Volgens hem is investeren in 
onderwijs nog altijd ‘efficiënt-
er’ dan speculatie met levens-
bedreigende gevolgen, “zélfs 
als de studenten er alleen maar 
bier van zouden kopen, want 

daar wordt in ieder geval nog 
accijns over betaald.” Zijn 
conclusie: “De belastingen op 
vermogen en winsten met een 
paar procent verhogen en het 
gat van achttien miljard euro 
kan worden gedicht. Besteedt 

het geld aan maatschappelijk 
nuttige zaken zoals het sociale 
vangnet, onderwijs, een groene 
economie, etc.” Sytse Koop-
mans, woordvoerder econo-
mische zaken voor de PvdA in 
de Utrechtse gemeenteraad, 
pleitte tijdens het Basta debat 

niet zozeer tegen de bezuinig-
ingen op zichzelf, maar merkte 
op dat er verkeerde keuzes zijn 
gemaakt aangaande het pakket 
aan maatregelen dat de reger-
ing ons nu voorlegt. Zo ziet 
hij het liefst dat er gestopt 
wordt met het JSF-project en 
dat de hypotheekrente wordt 
afgeschaft; beide maatregelen 
zouden miljarden opleveren. 
Hij is echter sceptisch over de 
haalbaarheid en het nut van een 
belastingverhoging op mul-
tinationals en de rijkste Ned-
erlanders omdat dit volgens 
hem zou kunnen leiden tot een 

vlucht van Nederlands kapi-
taal naar landen met een gun-
stiger belastingklimaat. Dat 
dit kan gebeuren is natuurlijk 
waar, maar de praktijk wijst 
uit dat voor vele multination-
als gunstige belastingtarieven 

niet de enige reden zijn om 
zich in een bepaald land te 
vestigen. Infrastructuur en de 
aanwezigheid van een hoogop-
geleide beroepsbevolking zijn 
minstens zo belangrijk, zo niet 
doorslaggevend. Willem Bos 
voegde hier bovendien nog aan 

toe dat Nederland wat betreft 
belastingtarieven onder het 
Europese gemiddelde zit en dat 
er dus meer dan genoeg speel-
ruimte is om deze te verhogen 
voordat multinationals zullen 
vluchten naar andere Europese 
landen.  Desondanks wordt 
er nu ingezet op bezuinigen 
op onderwijs en cultuur, een 
flexibelere arbeidsmarkt en 
een verdere afbraak van de ver-
zorgingsstaat. En, zo merkte 
Dimitris Pavlopoulos, docent 
aan de VU en activist, op: “er is 
geen enkele politieke partij die 
zich heeft uitgesproken tegen 
de noodzaak van bezuinig-
ingen in het algemeen.” Dus 
ook niet de linkse partijen 
waar je dat in eerste instantie 
wel van zou verwachten. Ook 
Jacques Peeters, actief  in de 
bijstandsbond, viel het op hoe 
gemakkelijk er is gekozen voor 
bezuinigen op maatregelen 
die in het leven zijn gero-
epen om kwetsbare groepen 
te beschermen. Dit terwijl er 
van de aangekondigde ‘fun-
damentele hervorming’ van 
de financiële sector nauweli-
jks iets terecht is gekomen.  
De terechte onvrede onder 
de Nederlandse bevolking is 
groter dan ooit, maar wordt 
nu gekanaliseerd door rechts, 
in het bijzonder door de PVV. 
Hun achterban wordt al dertig 
jaar gepakt en is gevoelig voor 
de argumenten tegen de mul-
ticulturele samenleving. Het is 
overbodig om te zeggen dat de 
islam of  migratie de financiële 
crisis niet hebben veroorzaakt. 
Wel is het aan de linkse par-
tijen en bewegingen om uit 
te leggen waar de problemen 
dan wél vandaan komen om 
de heersende onvrede vervol-
gens op een positieve manier 
te laten bijdragen aan een 
rechtvaardige verdeling van 
de lasten. 

Basta! Kritsich Debat, 2 keer in de maand in de Kargadoor aan de Oudegracht

“Het gezamenlijke vermogen van de Quote 500 
lijst is 136 miljard euro en grote Nederlandse 

multinationals hebben gezamenlijk 210 miljard 
euro in kas.”
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among university employees.” The plan of  Sijbolt 
Noorda to adopt a ‘bursalenstelsel’ in the Nether-
lands, which will degrade PhD’s from university 
employees to the status of  students, will have disas-
trous effects on the quality of  Dutch Universities, 
according to the protesting PhD’s. A petition against 
the ‘bursalenstelsel’ collected 700 signatures in a 
short time. 

Students and workers across US protest Wis-
consins Anti-Union bill - 18/3/11 Huffington Post, 
LA Times
Weeks of  massive protests in Wisconsin weren’t 
able to stop Wisconsin Republican Governor Scott 
Walker’s ‘anti-union bill’ which ended the right of  
collective bargaining for public employees, like work-
ers in education. Resistance against the anti-union 
law culminated in February into an 18-day occupa-
tion by students and workers of  the State Capitol. 
The same day the bill was signed into law on March 
11th, students across the US participated in a mas-
sive walkout in protest against the bill. The outcome 
remains unclear as large protests followed the adop-
tion of  the bill and a judge temporarily blocked the 
‘union-busting’ bill on March 18th.  

Amsterdam sees birth of  2 new student organisa-
tions - 4/3/11 kritischestudenten.nl
In Amsterdam two new student organisations were 
founded in 2011: Professor Protest, a network of  stu-
dent activists, and Ons Kritisch Alternatief, a student 
union of  the UvA which prioritizes knowledge and 
personal development above efficiency. 

Amsterdam High School students call for nation-
al strike - 8/3/11 RTL Nieuws
Four Amsterdam high school students called out for 
a national strike of  high school students against too 
many hours of  class and too little time for homework 
and social life.

KrantjeBoord Short
Occupation Nijmegen University ended same day 
by police - 21/3/11, Academie van de Vooruitgang
The occupation of  the Erasmus building of  the Rad-
boud University Nijmegen ended the same day it 
started. After students occupied the building in the 
morning of  Monday 11th of  March, announced their 
demands, published an alternative programme as part 
of  the “Academie van de Vooruitgang” (Academy of  
Progress) and invited the University board to negoti-
ate, the board sent the police to end the occupation. 
Two students who refused to leave were arrested. The 
occupiers demands included enough teachers despite 
budget cuts and more co-determination for students 
in the University governing. 

Egypt reforms universities - 6/3/11 University World 
News
Less than a month after long-standing president 
Hosni Mubarak was ousted in a popular uprising, 
Egypt’s higher education authorities have taken 
steps towards a long-sought-after independence for 
public universities. State police is leaving the cam-
puses, and new student union elections will be held 
within months. Students against the Mubarak regime 
said that recent students’ union elections had been 
rigged in favour of  the students loyal to the police 
and the formerly ruling National Democratic Party. 
Removing the campus police has drawn applause: 
“[the police] often kept a close eye on students and 
their political activities. Their removal is a step in 
the right direction,” said Medhat Tharwat, a medical 
student at Cairo University.  

PhD’s award University Associations chairman 
‘Mubarak-prize’ - 16/3/11 promovendus.org
A group of  PhD’s awarded the chairman of  the 
VSNU (Association of  Universities in the Nether-
lands) Sijbolt Noorda a ‘Mubarak-prize’, praising him 
for “pursuing his own course, even without support 

Kritische Studenten Utrecht (KSU) is een open collectief studenten dat zich inzet voor 
beter hoger onderwijs. We willen onderwijs en onderzoek dat vrij is van de negatieve invloe-
den van marktwerking en commercialisering. We streven naar hoger onderwijs als een vrij-
plaats voor maatschappelijk betrokken, onafhankelijk en kritisch denken. Een plek die voor 

iedereen toegankelijk is en waar studenten en docenten op basis van democratische principes 
met elkaar samenwerken. 

Wil je meer weten, met ons in contact komen of een open vergadering bijwonen? Kijk dan op: 
www.kritischestudenten.nl of stuur een mailtje naar: kritischestudentenutrecht@gmail.com

Donaties
Krantje Boord is gratis voor de lezer, maar helaas niet voor ons! Vind je Krantje Boord een goed initiatief  
en zou je ons willen helpen met de drukkosten? Doneer dan aan A. Beunder, 786715952 onder vermelding 
van ‘Krantje Boord’ (we zijn nog bezig met het opzetten van een stichting). Elke bijdrage is welkom, dank!


