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Ο	 καπιταλισμός	 έγινε	 παγκόσμια	 δύναμη	 αιώνες	 πριν.	 Αλλά	 για	 το	
μεγαλύτερο	 μέρος	 της	 ιστορίας	 του,	 υπήρξε	 ένας	 αγώνας	 μέσω	 του	
οποίου	 οι	 ανισότητες	 και	 οι	 υπερβολές	 που	 ήρθαν	 μαζί	 με	 αυτόν	
μετριάστηκαν,	τουλάχιστον	εν	μέρει,	από	κυβερνητικές	παρεμβάσεις.	
Αυτό	 οδήγησε,	 σε	 πολλές	 χώρες,	 επί	 περίπου	 50	 χρόνια	 σε	 κράτος	
κοινωνικής	πρόνοιας,	από	τη	δεκαετία	του	'30	έως	τη	δεκαετία	του	'70,	
στην	οποία	οι	κυβερνήσεις	θεωρήθηκαν	ότι	διαδραμάτιζαν	σπουδαίο	
και	νόμιμο	ρόλο	στη	διακυβέρνηση	μέσα	στον	καπιταλισμό.	Όλα	αυτά	
άλλαξαν	στη	δεκαετία	του	'80	με	την	εκλογή	της	Θάτσερ	στο	Ηνωμένο	
Βασίλειο,	του	Ρέηγκαν		στις	ΗΠΑ,	και	του	Κολ	στη	Γερμανία.	Από	τότε,	
ο	νεοφιλελευθερισμός	έχει	κυριαρχήσει,	μέσα	στον	οποίο	το	κράτος1	
συκοφαντείται	 και	 θεωρείται	 ως	 παράνομο,	 και	 η	 επιχείρηση	 και	 η	
αγορά	έχουν	την	ανώτατη	εξουσία	Αυτό	είχε	τεράστιες	και	επιβλαβείς	
συνέπειες	 για	 τη	 δημόσια	 πολιτική,	 γενικά,	 και	 για	 την	 εκπαίδευση,	
ειδικότερα.	 Η	 επιχείρηση,	 που	 ενσωματώνεται	 σε	 ένα	 σύστημα	
αγοράς,	 είναι	 η	 κινητήρια	 δύναμη	 για	 την	 εκπαίδευση	 καθ'	 όλη	 τη	
διάρκεια	 των	 προηγούμενων	 30	 και	 πλέον	 χρόνων	 της	
νεοφιλελεύθερης	εποχής	σε	όλο	τον	κόσμο.	Η	παγκόσμια	έμφαση	στην	
επιχείρηση	και	το	σύστημα	αγοράς	έχει	διαστρεβλώσει	την	εκπαίδευση	
με	μυριάδες	τρόπους,	που	περιλαμβάνουν:		

Ασυμβατότητα	

Ακόμη	και	πριν	από	τη	νεοφιλελεύθερη	εποχή	και	στη	συνέχεια	μέχρι	σήμερα,	οι	αποτυχίες	
στην	εκπαίδευση	έχουν	κατηγορηθεί	για	ασυμβατότητα	με	τις	ανάγκες	της	επιχείρησης.	Η	

																																																													
1	Στο	κείμενο	κυβέρνηση.	(ΣτΜ)	



ανεργία,	ιδίως,	χτυπάει	την	πόρτα	της	εκπαίδευσης,	με	το	επιχείρημα	ότι	η	εκπαίδευση	δεν	
διδάσκει	αυτό	που	χρειάζεται	η	οικονομία.	Είναι,	δυστυχώς,	αλήθεια	ότι	πολλά	παιδιά	και	η	
νεολαία	εγκαταλείπουν	 το	σχολείο	χωρίς	 τις	βασικές	γνώσεις	για	ανάγνωση,	γράψιμο	και	
χωρίς	τις	κοινωνικές	δεξιότητες	που	είναι	απαραίτητες	για	την	εργασία	και	τη	ζωή.	Αλλά	το	
επιχείρημα	 της	 ασυμβατότητας	 δεν	 σχετίζεται	 συνήθως	 με	 τις	 βασικές	 δεξιότητες	 αλλά	
αντίθετα	 με	 τις	 επαγγελματικές	 δεξιότητες.	 Το	 επιχείρημα	 της	 ασυμβατότητας,	 ενώ	 είναι	
επιφανειακά	εύλογο,	δεν	ισχύει	για	δύο	τουλάχιστον	λόγους.	Κατ'	αρχάς,	οι	επαγγελματικές	
δεξιότητες,	 που	 είναι	 συγκεκριμένο	 πλαίσιο,	 διδάσκονται	 καλύτερα	 πάνω	 στην	 εργασία.	
Αφετέρου,	 η	 ανεργία	 δεν	 είναι	 ένα	 πρόβλημα	 εργατικού	 δυναμικού	 αλλά	 ένα	 δομικό	
πρόβλημα	 του	 καπιταλισμού.	 Υπάρχουν	 τρία	 ή	 περισσότερα	 δισεκατομμύρια	 άνεργοι	 ή	
υποαπασχολούμενοι	 άνθρωποι	 σε	 αυτόν	 τον	 πλανήτη,	 όχι	 επειδή	 δεν	 έχουν	 τις	 σωστές	
δεξιότητες,	 αλλά	 επειδή	 η	 πλήρης	 απασχόληση	 δεν	 είναι	 ούτε	 χαρακτηριστικό	 γνώρισμα	
ούτε	στόχος	του	καπιταλισμού.	

Επιχειρηματικότητα		

Κατά	περιόδους,	μια	λύση	στην	εκπαίδευση	και	τα	προβλήματα	απασχόλησης	θεωρήθηκε	η	
διδασκαλία	της	επιχειρηματικότητας.	Αυτή	ήταν	δημοφιλής	στους	αναπτυξιακούς	κύκλους	
στη	δεκαετία	του	'70	και	τη	δεκαετία	του	'80,	που	ήταν	ιδιαίτερα	συνδεδεμένες	με	την	ιδέα	
της	σύνδεσης	της	εκπαίδευσης	με	την	εργασία	στον	άτυπο	τομέα	σε	αναπτυσσόμενες	χώρες.	
Σε	 πιο	 πρόσφατες	 δεκαετίες,	 αναδείχτηκε	 ως	 εστιασμένη	 στις	 αγρότισσες,	 συνδεδεμένες	
συχνά	με	την	μικροοικονομία	και	μερικές	φορές	θεωρήθηκε	ευρύτερα	ως	βασικό	μέρος	του	
αναλυτικού	προγράμματος	σπουδών	σε	σχολεία	της	πρωτοβάθμιας	και	της	δευτεροβάθμιας	
εκπαίδευσης	σε	αναπτυσσόμενες	χώρες,	πάλι	ως	μονοπάτι	για	εργασία	στον	άτυπο	τομέα.	
Πιο	πρόσφατα,	τα	πανεπιστημιακά	προγράμματα	σπουδών	σε	μερικές	αναπτυγμένες	χώρες	
έχουν	 δώσει	 έμφαση	 στην	 επιχειρηματικότητα	 για	 να	 προωθήσουν	 την	 καινοτόμο	
απασχόληση.	 Αλλά	 όλο	 αυτό	 είναι	 απλά	 η	 ίδια	 αποτυχημένη	 προσέγγιση	 του	 εργατικού	
δυναμικού	 που	 ενσωματώνεται	 στο	 επιχείρημα	 της	 ασυμβατότητας.	 Επιπλέον,	 αυτή	 η	
έκδοση	 είναι	 ακόμη	 πιο	 προβληματική.	 Αντί	 της	 προετοιμασίας	 ανθρώπων	 για	 τις	
υπάρχουσες	εργασίες	κατά	την	ασυμβατότητα,	η	επιχειρηματικότητα	τους	προετοιμάζει	για	
εργασίες	που	δεν	υπάρχουν.	Η	επιχειρηματικότητα	είναι	το	αποτέλεσμα	της	αποτυχίας	μας	
να	ικανοποιήσουμε	την	υπόσχεση	της	αξιοπρεπούς	εργασίας	και	υποκαθιστά	την	ελπίδα	
και	 την	 ευχή	 για	 αποτελεσματική	 οικονομική	 πολιτική	 που	 δημιουργεί	 θέσεις	
απασχόλησης.	Η	επιχειρηματικότητα	διδάσκεται	ακόμη	και	στους	εκπαιδευτικούς	σε	μερικές	
χώρες	 για	 να	 τους	 επιτρέψει	 να	 βρουν	 πρόσθετη	 εργασία	 –	 αντί	 να	 βελτιώνονται	 τα	
αβυσσαλέα	επίπεδα	συνθηκών	αμοιβής	και	εργασίας.		

Η	θεωρία	του	ανθρώπινου	κεφαλαίου	και	η	οικονομία	της	εργασίας		

Συνδεδεμένη	με	τα	δύο	παραπάνω	ζητήματα,	η	καπιταλιστική	οικονομία	στη	δεκαετία	του	
'50,	και	παλιότερα,	είχε	πρόβλημα	στην	κατανόηση	της	εργασίας.	Ενώ	το	οικονομικό	πλαίσιο	
επικεντρώθηκε	στην	προσφορά	και	τη	ζήτηση	από	άτομα	και	μικρές	επιχειρήσεις,	την	ίδια	
στιγμή,	η	οικονομία	 της	 εργασίας	ήταν	πιο	 κοινωνιολογική,	όντας	σε	διαπραγμάτευση	με	
θεσμούς	όπως	τα	συνδικάτα	και	οι	μεγάλες	εταιρίες,	και	με	φαινόμενα	όπως	οι	απεργίες,	οι	
συλλογικές	διαπραγματεύσεις	και	η	δημόσια	πολιτική.	Η	εμφάνιση	της	θεωρίας	ανθρώπινου	
κεφαλαίου	στη	δεκαετία	του	'60	έβγαλε	την	κοινωνιολογία	από	την	οικονομία	της	εργασίας	



και	την	εστίασε	στα	άτομα	και	τη	ζήτηση	εργατικού	δυναμικού,	κατά	κύριο	λόγο	στο	εργατικό	
δυναμικό.	Η	εκπαίδευση	θεωρήθηκε	ως	επένδυση	στις	ατομικές	 ιδιότητες	που	καθιστούν	
κάποιον	πιο	παραγωγικό	και	αξιοποιήσιμο	στην	απασχόληση.	Αυτό	έγινε	λειτουργικό	με	τη	
μέτρηση	 των	 ποσοστών	 ανταπόδοσης	 (RORs)	 σε	 διαφορετικά	 επίπεδα	 ή	 τύπους	
εκπαίδευσης.	Δυστυχώς,	αυτά	 τα	RORs	δεν	 είχαν	 καμία	 νομιμότητα	 για	δύο	 λόγους.	 Κατ'	
αρχάς,	θεωρητικά,	θα	έπρεπε	να	αποσκοπούν	σε	πολύ	περισσότερα	από	τον	αντίκτυπο	της	
εκπαίδευσης	 στο	 εισόδημα,	 και,	 εφόσον	 δεν	 αποσκοπούσαν,	 τα	 αποτελέσματα	 ήταν	
διαστρεβλωμένα.	Δεύτερον,	δεν	θα	μπορούσαν	με	ακρίβεια	να	μετρήσουν	τον	αντίκτυπο	της	
εκπαίδευσης	 στο	 εισόδημα,	 δεδομένου	 ότι	 το	 εισόδημα	 επηρεάζεται	 από	 τις	 δεκάδες	
μεταβλητών	και	δεν	υπάρχει	κανένας	σωστός	τρόπος	να	ελεγχθούν.		

Ενώ	 οι	 μετρήσεις	 ROR	 ήταν	 ελαττωματικές,	 εν	 τούτοις,	 σε	 επίπεδο	 θεωρητικό,	 υπάρχει	
κάποια	 αλήθεια	 σε	 αυτήν	 την	 εκδοχή	 σχετικά	 με	 το	 εργατικό	 δυναμικό	 της	 θεωρίας	 του	
ανθρώπινου	κεφαλαίου.	Εντούτοις,	εκείνη	η	αλήθεια	είναι	μερική	στην	καλύτερη	περίπτωση	
και	 πραγματικά	 περισσότερο	 κενή	 παρά	 χρήσιμη.	 Δηλαδή	 οι	 ικανότητες	 όπως	 ο	
γραμματισμός,	 το	 επίπεδο	 μαθηματικών	 γνώσεων,	 η	 ομαδική	 εργασία,	 η	 επίλυση	
προβλημάτων,	 η	 κριτική	 σκέψη,	 κ.λπ.	 μπορούν	 να	 έχουν	 ανταποδοτικότητα	 στην	 αγορά	
εργασίας	αλλά	μόνο	σε	ένα	πλαίσιο	που	τέτοιες	δεξιότητες	εκτιμώνται.	Το	πιο	χρήσιμο	και	
σημαντικό	θέμα	είναι	εκείνο	της	ζήτησης,	που	αγνοείται	πολύ	συχνά	από	τους	θεωρητικούς	
του	ανθρώπινου	κεφαλαίου,	σχετικά	με	το	πώς	μπορούμε	να	δημιουργήσουμε	αξιοπρεπή	
εργασία	 που	 απαιτεί	 πολύτιμες	 δεξιότητες.	 Κάτω	 από	 τον	 νεοφιλελευθερισμό,	 η	 κρατική	
παρέμβαση,	 στην	 καλύτερη	 περίπτωση,	 προάγει	 την	 εκπαίδευση	 και	 τη	 δημιουργία	 του	
ανθρώπινου	 κεφαλαίου.	 Η	 κρατική	 παρέμβαση	 για	 άλλους	 λόγους,	 όπως	 η	 δημιουργία	
αξιοπρεπών	θέσεων	εργασίας,	θεωρείται	ανάθεμα	από	τον	νεοφιλελευθερισμό	 ·	η	αγορά	
υποτίθεται	ότι	φροντίζει	την	πλευρά	της	ζήτησης.	Έχουμε	δει	πόσο	θεαματικά	ανεπιτυχής	
υπήρξε	η	εξάρτηση	από	την	αγορά	για	τη	δημιουργία	των	αξιοπρεπών	θέσεων	απασχόλησης.		

Άμεση	επένδυση	

Η	 επιχείρηση	 όχι	 μόνο	 επηρεάζει	 τις	 συζητήσεις	 για	 την	 εκπαίδευση,	 όπως	 αναλύθηκε	
παραπάνω.	Η	ίδια	η	εκπαίδευση	έχει	γίνει	μεγάλη	επιχείρηση.	Υπολογίζεται	ότι	η	ιδιωτική	
αγορά	για	την	εκπαίδευση	θα	μπορούσε	να	αξίζει	τρισεκατομμύρια	δολάρια	παγκοσμίως.	Η	
ιδιωτική	 εκπαίδευση	 συνεχίζει	 να	 είναι	 ένα	 σημαντικό	 μέρος	 της	 πρωτοβάθμιας	 και	
δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	σε	όλο	τον	κόσμο	και,	στη	νεοφιλελεύθερη	εποχή,	ένα	πάντα	
πιο	σημαντικό	μέρος	της	μετα-δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης.	Οργανώσεις	όπως	η	Διεθνής	
Εταιρία	 Χρηματοδότησης	 (IFC),	 μέρος	 της	 ομάδας	 της	 Παγκόσμιας	 Τράπεζας,	 ενώ	
δημιουργήθηκαν	το	1956	για	να	επενδύσουν	σε	ιδιωτικές	επιχειρήσεις	στις	αναπτυσσόμενες	
χώρες,	 αυξήθηκαν	 απότομα	 στη	 νεοφιλελεύθερη	 εποχή.	 Η	 εκπαίδευση	 ήταν	 αρχικά	 ένας	
μικρός	επενδυτικός	τομέας	αλλά	αυξήθηκε	μέχρι	το	σημείο	που	το	IFC		το	2012	είχε	πάνω	
από	850	εκατομμύρια	δολάρια	σε	υποχρεώσεις.	Η	άμεση	ξένη	επένδυση	στην	εκπαίδευση	
έχει	προωθηθεί	επίσης	από	τη	Γενική	Συμφωνία	για	το	Εμπόριο	στις	Υπηρεσίες	(GATS)	του	
Παγκόσμιου	 Οργανισμού	 Εμπορίου	 (ΠΟΕ).	 Η	 GATS	 ενθαρρύνει	 τις	 χώρες	 να	 ανοίξουν	 τις	
οικονομίες	 τους	 στη	 ξένη	 επένδυση	 στην	 εκπαίδευση	 (και	 άλλες	 υπηρεσίες),	 θέτοντας	
θέματα	υπευθυνότητας,	ελέγχου	και	κυριαρχίας.		

Ιδιωτικοποίηση	



Η	άμεση	ιδιωτική	επένδυση	στην	εκπαίδευση	δεν	άρχισε	από	τον	νεοφιλελευθερισμό	αλλά	
διευκολύνθηκε	 πολύ	 από	 αυτόν.	 Όπως	 αναφέρθηκε	 παραπάνω,	 ο	 νεοφιλελευθερισμός	
έφερε	 μια	 ιδεολογία	 που	 υποτίμησε	 το	 κράτος	 και	 εξύψωσε	 τον	 ιδιωτικό	 τομέα.	 Η	
ιδιωτικοποίηση	 των	 δημόσιων	 υπηρεσιών	 ενθαρρύνθηκε	 και	 στην	 εκπαίδευση,	 ιδιωτικά	
σχολεία,	κουπόνια,	καταστατικά,	δίδακτρα	χρηστών	και	τα	παρόμοια	προτάθηκαν	ως	λύσεις	
στα	 προβλήματα	 εκπαιδευτικής	 ποιότητας	 και	 εκπαιδευτικής	 ανισότητας.	 Αυτό	 το	
μάρκετινγκ	 της	 ιδιωτικοποίησης	 ήταν	 καθαρή	 ιδεολογία.	 Υπήρχαν	 μόνο	 κατασκευασμένα	
στοιχεία	ότι	αυτές	οι	προσεγγίσεις	βελτίωσαν	κάποια	περιορισμένη	εκδοχή	εκπαιδευτικής	
ποιότητας	 και	 υπήρχαν	συντριπτικά	στοιχεία	 ότι	 επιδείνωσαν	 τις	 ανισότητες.	 Επιπλέον,	 η	
αναγνώριση	της	εκπαίδευσης	ως	δημόσιου	αγαθού,	που	ήταν	τόσο	ισχυρή	στη	δεκαετία	του	
'60	 και	 τη	 δεκαετία	 του	 '70,	 είχε	 πολύ	 μικρή	 σημασία	 στις	 συζητήσεις	 της	 εκπαιδευτικής	
πολιτικής	 αργότερα.	 Η	 ιδιωτικοποίηση	 είναι	 μια	 στρατηγική	 διαλογής	 και	 κατάταξης	 σε	
κατηγορίες	–	ίσως,	στην	καλύτερη	περίπτωση,	βελτιώνοντας	μερικές	φορές	την	εκπαίδευση	
για	λίγους	και	ξεπουλώντας	το	δικαίωμα	στην	ποιοτική	δημόσια	εκπαίδευση	για	όλους.		

Δημόσιες	-	ιδιωτικές	συνεργασίες	(PPPs)		

Μια	απόφυση	αυτής	της	νεοφιλελεύθερης	ιδεοληψίας	με	την	αγορά	και	την	προώθησή	της	
στην	ιδιωτικοποίηση	είναι	οι	PPPs,	που	πάνε	μαζί	με	την	πίστη	στην	ανάγκη	για	αυξανόμενη	
φιλανθρωπία	των	εταιριών	στην	εκπαίδευση	και	σε	άλλους	τομείς.	Το	επιχείρημα	είναι	ότι	η	
τεχνογνωσία	 και	 οι	 πόροι	 της	 επιχείρησης,	 από	 μόνη	 της	 ή	 σε	 συνεργασία	 με	 το	 κράτος,	
μπορούν	να	εφαρμοστούν	στη	βελτίωση	της	εκπαίδευσης.	Αυτό	προκύπτει	άμεσα	από	τη	
νεοφιλελεύθερη	 ιδεολογία,	 που	 γίνεται	 εμφανέστερη	 από	 το	 απέραντο	 έλλειμμα	 των	
δημόσιων	πόρων	για	 την	 επιτυχία	 της	Εκπαίδευσης	 για	Όλους	 (EFA),	 τους	Αναπτυξιακούς	
Στόχους	 της	 Χιλιετίας	 (MDG),	 και	 τώρα,	 τους	 Στόχους	 της	 Βιώσιμης	 Ανάπτυξης	 (SDG).	
Εντούτοις,	η	επιχείρηση	έχει	λίγα	να	προσφέρει	στην	εκπαίδευση,	όπως	κατέστησε	σαφές	η	
πρόσφατη	μελέτη	του	Ιδρύματος	Brookings	για	την	φιλανθρωπία	των	Αμερικανικών	εταιριών	
και	των	PPPs	·	οι	πόροι	που	προσφέρθηκαν	ήταν	«μικρή	αλλαγή»	και	οι	προσπάθειες	ήταν	
ατομικές,	ασυντόνιστες,	μικρές	σε	κλίμακα	και	προς	λάθος	κατεύθυνση.	Είχα	έναν	καθηγητή	
Οικονομικών	που	έγραψε	μια	εργασία	με	τον	τίτλο	«Η	Κοινωνική	Ευθύνη	της	Επιχείρησης	και	
Άλλοι	Ρύποι	του	Αέρα.»	Ήταν	πολύ	υπέρ	της	επιχείρησης	·	η	θέση	του	ήταν	ότι	η	επιχείρηση	
της	 επιχείρησης	 ήταν	 επιχείρηση,	 και	 δεν	 πρέπει	 να	 θέλουμε	 ή	 να	 περιμένουμε	 ότι	 θα	
βοηθήσουν	 να	 λύσουν	 προβλήματα	 που	 είναι	 θεμελιωδώς	 του	 κράτους.	 Οι	 PPPs	
προωθούνται	από	τις	επιχειρήσεις,	όπως	η	PEARSON,	που	αναμένουν	να	πραγματοποιήσουν	
ουσιαστικά	κέρδη	από	τις	κρατικές	δαπάνες	για	την	εκπαίδευση.	Οι	PPPs	υπάρχουν	συνήθως	
λόγω	της	νεοφιλελεύθερης	κατάργησης	της	ευθύνης	από	την	κυβέρνηση	για	τη	κοινωνική	
πρόνοια,	γενικά,	και	την	εκπαίδευση,	ειδικότερα.		

Επιχειρησιακές	προσεγγίσεις	στην	εκπαίδευση		

Ως	 τμήμα	 της	 ιδεολογίας	 ιδιωτικοποίησης	 και	 της	 προώθησης	 των	 PPPs,	 ιδέες	 από	 τις	
επιχειρήσεις	και	τους		ηγέτες	επιχειρήσεων	έχουν	προβληθεί	ως	σημαντικές	για	τη	βελτίωση	
της	 εκπαίδευσης.	Μερικές	φορές	αυτή	ολόκληρη	η	προσέγγιση	η	προσανατολισμένη	στις	
επιχειρήσεις	 εντάσσεται	 υπό	 τον	 τίτλο	 της	 «νέας	 δημόσιας	 διαχείρισης.»	 Αυτό	 κυριαρχεί	
παντού	 και	 έχει	 δημιουργήσει	 στους	 περισσότερους	 εκπαιδευτικούς	 πονοκέφαλο.	 Δεξιάς	
ιδεολογίας	 think	 tanks	 και	 ιδρύματα	 (συμπεριλαμβάνω	 την	 Παγκόσμια	 Τράπεζα)	 έχουν	



πολλαπλασιαστεί,	 προσφέροντας	 νεοφιλελεύθερες	 εκπαιδευτικές	 συμβουλές	 και	
κατευθύνοντας	 την	 εκπαιδευτική	 πολιτική.	 Η	 πρωτοβάθμια,	 η	 δευτεροβάθμια	 και	 η	
τριτοβάθμια	 εκπαίδευση	 έχουν	υποφέρει	από	 την	πρόσκληση	 για	 επιχειρηματικά	σχέδια,	
στρατηγικά	 σχέδια,	 προϋπολογισμούς	 απόδοσης,	 ταξινόμηση,	 αξιολόγηση	 αντίκτυπου,	
πληρωμή	 με	 βάση	 την	 αποδοτικότητα	 και	 άλλα	 παρόμοια.	 Οι	 αξιολογήσεις	 των	
εκπαιδευτικών	έχουν	πολλαπλασιαστεί,	συνήθως	παράνομα	συνδεμένες	με	μερικούς	πολύ	
περιορισμένους	 δείκτες.	 Οι	 Περιφερειακοί	 Διευθυντές	 και	 οι	 Πρόεδροι	 Πανεπιστημίων	
αποκαλούνται	τώρα	Διευθύνοντες	Σύμβουλοι	και	πάρα	πολύ	συχνά	επιλέγονται	με	κριτήριο	
το	επιχειρησιακό	υπόβαθρο	αντί	εκείνο	του	εκπαιδευτικού.	Και	το	πιο	συνηθισμένο	είναι	ότι	
οι	ομάδες	με	συγκεκριμένο	έργο	και	οι	επιτροπές	στην	εκπαίδευση	προσδίδουν	συνήθως	την	
υπερηφάνεια	 της	 θέσης	 σε	 ανώτατα	 στελέχη	 επιχειρήσεων,	 σαν	 να	 μεταφράζονται	 οι	
επιχειρησιακές	 στρατηγικές	 σε	 εκπαιδευτικές	 στρατηγικές.	 Αυτό	 είναι	 αρκετά	 ορατό	 σε	
παγκόσμιο	επίπεδο,	για	να	πάρουμε	ένα	από	τα	πολλά	παραδείγματα,	στην	ομάδα	εργασίας	
του	Παγκόσμιου	Οικονομικού	Φόρουμ	για	την	εκπαίδευση.	Είναι	μια	σημαντική	φωνή	στην	
παγκόσμια	εκπαιδευτική	μεταρρύθμιση,	όπως	οι	μετά	το	2015	συζητήσεις.		

Κατευθύνσεις	μετά	το	2015	

Οι	στόχοι	της	Εκπαίδευσης	για	Όλους	(EFA)	και	οι	Αναπτυξιακοί	Στόχοι	της	Χιλιετίας	(MDGs)	
δεν	έχουν	εκπληρωθεί	το	2015,	όπως	θα	έπρεπε	να	έχει	γίνει.	Αντ'	αυτού,	τα	Ηνωμένα	Έθνη	
έχουν	 δώσει	 παράταση	 έως	 το	 2030,	 εγκρίνοντας	 τους	 Στόχους	 της	 Βιώσιμης	 Ανάπτυξης	
(SDGs),	που	επαναλαμβάνουν	τους	παλαιούς	στόχους	και	προσθέτουν	νέους	που	υποτίθεται	
ότι	 θα	 επιτευχθούν	στα	 επόμενα	15	 χρόνια.	Οι	 στόχοι	 είναι	αξιέπαινοι	αλλά	δεν	υπάρχει	
κανένας	λόγος	να	πιστέψουμε	ότι	θα	έχουμε	μεγαλύτερη	επιτυχία	αυτή	τη	φορά	απ’	 	ό,τι	
είχαμε	 στο	 παρελθόν.	 Για	 να	 επιτύχουμε	 τους	 Στόχους	 της	 Βιώσιμης	 Ανάπτυξης	 στην	
εκπαίδευση,	υπολογίζεται	ότι	θα	χρειαστούμε	τουλάχιστον	80	φορές	το	χρηματικό	ποσό	που	
ετησίως	 η	 Παγκόσμια	 Συνεργασία	 για	 την	 Εκπαίδευση	 κατάφερε	 να	 συγκεντρώσει.	 Θα	
μπορούσε	 να	 υποστηριχτεί	 ότι,	 παρά	 τις	 καλές	 προθέσεις,	 η	 EFA	 και	 οι	 MDGs	 δεν	 ήταν	
σοβαρές	 προσπάθειες.	 Αντ'	 αυτού,	 ήταν	 εκεί	 για	 να	 νομιμοποιήσουν	 ένα	 πλήρως	 άδικο	
σύστημα	με	την	υπόσχεση	της	εκπαίδευσης	και	της	κοινωνικής	βελτίωσης	αλλά	με	ελάχιστα	
αποτελέσματα.	

Οι	 εντυπωσιακοί	 μετά	 το	 2015	 στόχοι,	 ενώ	 ο	 νεοφιλελευθερισμός	 ενεργοποιεί	 την	
επιχείρηση	 ως	 συνήθως,	 δεν	 θα	 μας	 πάνε	 πολύ	 μακριά.	 Έχουμε	 υπομείνει	 ένα	 μεγάλο	
πείραμα	πάνω	από	30	χρόνια.	Χωρίς	οποιαδήποτε	ένδειξη,	το	κράτος	δέχτηκε	επίθεση	και,	
με	πολλούς	τρόπους,	αποσυναρμολογήθηκε,	ενώ	η	επιχείρηση	και	η	αγορά	προωθήθηκαν	
ως	σωτήρες.	Εντούτοις,	στην	εκπαίδευση	και	αλλού,	τα	αποτελέσματα	αυτού	του	μεγάλου	
πειράματος	είναι	ζοφερά.	Ήρθε	η	ώρα	να	τελειώσει	αυτό	το	πείραμα	με	τον	νεοφιλελεύθερο	
καπιταλισμό.	Είτε	αυτό	σημαίνει	προσπάθεια	μετακίνησης	μακριά	από	τον	καπιταλισμό	εξ	
ολοκλήρου,	είτε	σημαίνει	ανάπτυξη	ενός	νέου	είδους	κράτους	κοινωνικής	πρόνοιας	αξίζει	να	
συζητηθεί.	 Αυτό	 που	 σίγουρα	 σημαίνει	 είναι	 να	 επανεγκαθιδρυθεί	 η	 νομιμότητα	 του	
κράτους.	Αυτό	που	πρέπει	να	είναι	στο	επίκεντρο	είναι	το	αίτημα	για	έναν	μεγάλο,	δραστήριο	
δημόσιο	τομέα	που	βάζει	όρια	στην	αγορά,	ο	οποίος	προωθεί	και	δημιουργεί	αξιοπρεπείς	
θέσεις	απασχόλησης,	που	προβλέπει	την	παραγωγή	των	δημόσιων	αγαθών,	που	αναπτύσσει	
ένα	επαρκές	και	δίκαιο	σύστημα	φορολογίας,	που	ανακατανέμει	 τον	πλούτο,	όχι	μόνο	το	
εισόδημα,	και	που	λειτουργεί	ως	μια	πολύ	συμμετοχική	δημοκρατία.	


