EISEN

Autonome Universiteit Post-Colonial House (PCH)

De Universiteit van Amsterdam (UvA), is een ondemocratische, bureaucratische, nietinclusieve organisatie. Zij kan op dit moment de kwaliteit van onderwijs niet waarborgen.
Ongeacht het beleid gevoerd in Den Haag is het College van Bestuur (CvB) van de UvA de
eindverantwoordelijke voor de gang van zaken op de universiteit. Het aankaarten van
landelijk wanbeleid ontslaat haar niet van deze taak. Daarom eisen wij:
●

Dat het CvB het diversiteitsrapport integraal implementeert en met een
duidelijk plan van aanpak komt op het gebied van de dekolonisatie van de
universiteit.
○
Dat het CvB zich daarbij distantieert van de schadelijke uitspraken die in de
media gedaan zijn door de Chief Diversity Officer van de UvA, Anne de Graaf.

●

Dat het CvB middels concrete maatregelen de universitaire democratie
versterkt. Dit houdt in:
○ Het recht van de academische gemeenschap om managers op alle posities en
in alle bestuurslagen ter verantwoording te roepen en uit hun functie te
ontheffen als de academische gemeenschap dit nodig acht.
○ Instemmingsrecht van de facultaire ondernemers- en studentenraden op de
facultaire begroting.

●

Dat het CvB ervoor zorgt dat de werkdruk voor docenten en studenten wordt
verlaagd. Dit houdt in:
○ Verkorting van het academische jaar middels de afschaffing van 8-8-4, ten
gunste van een collegejaar met collegevrije maanden.
○ Verlaging van het aantal verplichte toetsmomenten voor studenten.
○ Een structurele sabbatical voor docenten.

●

Terugdraaiing van de recente bezuinigingen en ontslagen op de faculteiten
Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

●

Heraanstelling van docent Rudolf Valkhoff en volledige excuses voor de
schandelijke manier waarop hij is ontslagen.

De roep van studenten en docenten om investeringen in, en een radicale herziening van
zowel de financiering als waardering van het (hoger)onderwijs, wordt stelselmatig genegeerd.
Afgelopen Prinsjesdag kondigde kabinet Rutte III nog een extra bezuiniging aan op hoger
onderwijs. Dit past in het patroon van bezuinigingen en beleid dat alleen gebaseerd lijkt te
zijn op de drang het hoger onderwijs en de rest van de publieke sector af te breken. Het is
genoeg geweest. Om verdere slooptegen te gaan, moet kabinet Rutte III:
●
●
●
●
●

De afschaffing van de dividendbelasting terugdraaien en de vrijgekomen miljarden
investeren in de publieke sector.
De plannen voor de renteverhoging op de studielening terugtrekken.
De onvoorwaardelijke basisbeurs herinstellen.
De voorgenomen bezuinigingen op het hoger onderwijs terugdraaien en structureel
gaan investeren in het hoger onderwijs
De financiering van het hoger onderwijs herzien. Het output model moet worden
vervangen door een vorm van financiering die continuïteit en kwaliteit waarborgt,
bijvoorbeeld door het verhogen van de 1e geldstroom.

Het CvB van de UvA heeft steun toegezegd aan de protesten voor de verbetering van het
onderwijs. Tot nu toe hebben ze de protesten echter vooral tegengewerkt door onder andere
de politie op een vreedzame manifestatie af te sturen en actievoerende studenten onterecht te
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criminaliseren. Dit is het moment dat het CvB moet aantonen daadwerkelijk voor dezelfde
zaak te strijden. Daarom eisen wij:
●

Dat het CvB zich actief inzet voor de verwerkelijking van de bovenstaande aan
Den Haag gerichte eisen, zowel publiekelijk als bij de eigen koepelorganisatie
VSNU.

●

Dat het CvB aan alle medewerkers van de universiteit een staking toestaat, zonder
dat dit tot loonkorting, disciplinaire maatregelen of andere repressieve streken leidt.
Dit betekent:
o De doorbetaling van niet gewerkte uren.
o Geen sancties voor werkonderbreking.
o Een tijdig communique naar werknemers dat staking gefaciliteerd wordt.

Bij dezen bedanken wij de geduldige lezer voor het doorploeteren van ons J’accuse. Van het
CvB en Rutte III verwachten wij minstens volledige inwilliging van onze eisen. Wij zien deze
eisen slechts als een begin en hopen daarnaast dat beide partijen beschikken over genoeg
kritisch denkvermogen en goede bedoelingen om zelf verdergaande, creatieve suggesties aan
te doen.
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