Humanities, Rally!
Humanities Rally Partij begon drie jaar geleden, na de bezetting van het
Maagdenhuis, aan een lange mars door de instituties. “Eerst op de straat, nu ook in
de raad!” luidde het toen. Na drie jaar medezeggenschap zijn wij echter tot het
inzicht gekomen dat verandering slechts door middel van protest kan worden
bewerkstelligd. De raadsleden van Humanities Rally Partij hebben van dichtbij
meegemaakt dat bestuurders er nog steeds alles aan doen om de medezeggenschap
te omzeilen. De rampzalige gevolgen van het schaamteloze bezuinigingsbeleid van
de UvA kunnen via de medezeggenschapsraad slechts vertraagd, maar niet
veranderd worden.
Wij heffen onszelf daarom op: Humanities Rally Partij is niet meer. In plaats van
nog een jaar meedraaien in de repressieve mechanismen van de bestaande
machtsstructuren, kiezen we ervoor om ons te herpakken en weer als
actiebeweging verder te gaan met de strijd voor de geesteswetenschappen. Met de
opheffing van onze partij kondigen wij tegelijkertijd de terugkeer van het protest
aan: “Geen stem in de raad, nu terug op straat!”
We zijn getuige van de geleidelijke, maar vernietigende afbraak van
geesteswetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De maatregelen waar we drie jaar
geleden tegen ageerden worden heimelijk uitgesmeerd over een iets langer
tijdsbestek en in kleine stapjes geïmplementeerd. De bestuurders van onze
universiteit staan erbij en kijken ernaar. Zo is er in twee jaar tijd voor tien miljoen
in de Faculteit der Geesteswetenschappen gesneden en zullen 23 voltijdsbanen
wegbezuinigd worden. Dit betekent het verder verdwijnen van specialisme, het
verdwijnen van keuzeruimte en het steeds groter worden van een woekerende
werkdruk waaraan zowel studenten als personeel van de universiteit ten onder
gaan.
We moeten onderkennen dat het niet mogelijk is om vanuit de raad het tij te keren.
Wij zullen onze energie daarom niet langer in schijninspraak investeren. Hiermee
maken we onszelf niet monddood. Integendeel: hiermee blazen we nieuw leven in
een beweging van en voor iedereen die geeft om het voortbestaan van onze
studies, in de geesteswetenschappen en daarbuiten. Daarvoor is het nodig én hoog
tijd om de gebaande paden te verlaten en de bestuurders van onze universiteit,
alsook de beleidsmakers in Den Haag, op een andere manier aan hun plicht te
herinneren ons onderwijs en onderzoek niet te verkwanselen.
Wij zijn de loze beloftes van de decanen en het college van bestuur zat. Als
studenten nemen we het voortouw in het behoud van onze studies en de strijd
voor een democratische universiteit. Wij roepen iedereen die dit leest op om zich
bij ons te voegen. Humanities Rally is terug!

