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Betreft: open brief aangaande bezuinigingen op de FGw
Geacht bestuur,
U bent wel degelijk trots op uw geesteswetenschappers. Dat hebben wij, studenten en docenten verenigd in
Humanities Rally, inmiddels vernomen. Voordat u echter naar buiten treedt met holle frasen over de
noodzaak van reorganiseren in snel veranderende tijden, met abstracte beloften over discussies die op
inhoudelijke en niet op financiële gronden gevoerd zullen worden, of met de verontrustende ‘geruststelling’
dat met alle betrokkenen naar een oplossing zal worden gezocht - voordat ook u, eindelijk, uw stem in deze
kwestie laat horen, willen wij u vragen na te denken over het volgende.
Wij, Humanities Rally, verenigen studenten en docenten van de hele faculteit om samen te strijden voor sterke
en gezonde geesteswetenschappen. En het moge duidelijk zijn: wij zijn zeer bezorgd, maar ook zeer sceptisch
over wat het College van Bestuur met de geesteswetenschappen wil doen. Efficiency kan belangrijk zijn, soms
moet er gereorganiseerd worden, soms zelfs bezuinigd. Maar niet op deze manier. Want op deze manier blijft
er de komende jaren simpelweg niets over van de Faculteit der Geesteswetenschappen waar u trots op zegt te
zijn. Hier kunnen wij ons niet tevreden mee stellen, hierop kunnen wij niet vertrouwen.
Wij hebben het daarbij niet alleen over het inmiddels beruchte Profiel 2016, waarover ongetwijfeld nog een
hoop gesteggeld zal worden. Want ondertussen staan reeds voor 2015 drastische reorganisaties gepland:
volgend jaar al mag er van de opleidingen aan de FGw weinig meer dan een skelet overblijven;
opleidingsdirecteuren worden nu gedwongen dit eufemistisch ‘basisprogramma’ getitelde plan halsoverkop
vorm te geven.
Daarom stellen wij de volgende eisen:
1.) Er moet onmiddellijk meer geld naar de FGw opdat er niet overhaast bezuinigd zal worden. De
reorganisatie voor 2015/2016 – concreet: de Basisprogramma’s – moet van tafel.
2.) Als er wordt gereorganiseerd, dan alleen weloverwogen, op basis van breed draagvlak onder docenten en
studenten. Er moet tijd genomen worden om deze discussie te voeren, en nieuwe voorstellen moeten op steun
van alle betrokkenen - studenten en docenten - kunnen rekenen.
We verwachten snel een reactie te ontvangen. Wij vervolgen ons protest tot onze zorgen zijn weggenomen.

Hoogachtend,
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