
Centrale 

Studentenraad 

College van Bestuur 

Postbus 19268 

1000 GG Amsterdam 

Datum 18 juni 2018 

Contactpersoon Michele Murgia 

Bijlage(n) 

Nieuwe Achtergracht 170 

1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 

csr@studentenraad.nl 

studentenraad.nl/ csr 

Ons kenmerk CSR-1718-26 

E-mail csr@uva.nl 

Betreft Reactie naar aanleiding van ontruiming studenten op 08-06-2018

Geacht College van Bestuur, 

De Centrale Studentenraad (hierna: CSR) heeft met belangstelling kennis genomen van de 

demonstratie 'Mars voor onderwijs' en de daaropvolgende gebeurtenissen op 8 juni j.1. Middels 

deze brief deelt de CSR zijn opvatting over die gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, met 

name over de ontruiming van de protesterende studenten op het veld tegenover CREA. 

De CSR is geschokt over de manier waarop de politie is omgegaan met de studenten op het 

bovengenoemde veld. Volgens de CSR voerden de studenten vreedzaam actie waarbij ze aandacht 

vroegen voor de doelmatigheidskortingen, de structurele onderfinanciering van het hoger 

onderwijs, democratisering van de universiteit en een degelijk diversiteitsbeleid. De CSR acht het 

bemoedigend dat de open brief van het College van Bestuur aan de minister (hierna: CvB) van 5 juni 

j.l. hetzelfde stand punt als de studenten ten aanzien van de bezuinigingen deelt.

De CSR veroordeelt de manier waarop de politie is omgegaan met de studenten. Deze veroordeling 

is gebaseerd op de aandacht van media voor het in de ogen van de CSR excessieve geweld van de 

politie tegen studenten. Deze behandeling van de politie was ongepast, want de acties van de 

studenten waren vreedzaam, informatief en voor niemand schadelijk. Bovendien is de CSR van 

mening dat het heel begrijpelijk is dat de studenten protesteerden op de UvA, omdat er op de 

universiteit meer te behalen valt in termen van democratisering, diversiteit en decentralisering. Dat 

gezegd hebbende kijkt de CSR graag naar de toekomst. Ten behoeve hiervan stelt de CSR voor om 

verdere stappen te ondernemen met betrekking tot de rapporten van de commissies D&D en 

diversiteit en goodwill te tonen aan de protestanten, zodat het CvB en de studenten gezamenlijk 
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naar Den Haag op kunnen trekken. Zo kan ook de CSR deel uitmaken van de strijd tegen 
bezuinigingen en voor de omkeer van de structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs. 

De CSR staat pal voor de vrijheid van studenten om hun ongenoegen te uiten, zeker als dit op een 
vreedzame manier gebeurt, want de universiteit zou volgens de CSR een katalysator van ideeën 
moeten zijn. Hiertoe moet de universiteit een veilige plek zijn om de vrijheid van gedachtewisseling te 
verzorgen en waarborgen. Vreedzame uitingen van studenten zouden dan ook aangemoedigd en niet 
onderdrukt moeten worden. De CSR volgt derhalve met interesse de verdere ontwikkelingen ten 
aanzien van de protestanten in het algemeen en de gebeurtenissen van 8 juni j.1. in het specifiek. 

De CSR is benieuwd naar de houding van het CvB ten opzichte van de bovengenoemde gebeurtenissen 
en ziet daarom graag haar reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Sasha Borovitskaja 
Vicevoorzitter CSR 17118 
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