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Betreft gebrek animo voor partijbestuur

Geachte leden van Partij mei,
De Facultaire Studentenraad AMC-UvA (FSR FdG) heeft vernomen dat jullie een tegenvallend animo ervaren ten
aanzien van het vormen van een nieuw partijbestuur. Hoewel wij hopen dat dit probleem is opgelost voor de
Algemene Ledenvergadering, gaan wij door middel van deze brief in op de hypothetische situatie die jullie hebben
geschetst in een e-mail naar jullie leden, namelijk die van mogelijke opheffing van Partij mei.
De FSR FdG zou het als zeer schadelijk voor het medezeggenschapsklimaat op het AMC zien wanneer het
meerpartijenstelsel de komende verkiezingen zou verdwijnen als gevolg van het mogelijk wegvallen van Partij mei. De
afgelopen jaren heerste er bij de facultaire studentenraadsverkiezingen een spannende strijd tussen MFAS-UvAsociaal
en Partij mei, wat de gezonde verkiezingsmentaliteit en professionaliteit op onze faculteit absoluut ten goede is
gekomen. Onlangs heeft studievereniging MFAS besloten de lijstverbintenis met UvAsociaal op te heffen. Hoewel
Partij MFAS heeft aangegeven zelfstandig door te willen gaan als facultaire medezeggenschapspartij, is dit voor
UvAsociaal allerminst zeker. Het wegvallen van Partij mei door een opheffing kan tot gevolg hebben dat Partij MFAS
het rijk alleen heeft, wat zou betekenen dat de facultaire studentenraadsverkiezingen terugkeren naar de situatie zoals
die tot 2008 was: een farce. Destijds hadden de verkiezingen weinig om het lijf en voerden de kandidaten van de enige
kieslijst vooral persoonlijk - en niet inhoudelijk - campagne om de kiesdeler te halen.
Bij gebrek aan stemkeuze verwacht de FSR FdG dat de opkomstcijfers verder zullen dalen en het democratisch appèl
dat de FSR FdG kan doen richting zijn officiële gesprekspartners afbrokkelt. Het Centraal Stembureau van de UvA
deelt deze mening, aangezien zij de kieslijst van Partij mei afgelopen jaar goedgekeurd heeft, omdat er anders maar één
partij zou deelnemen. Daarom hopen wij dat jullie ten koste van alles een opheffing voorkomen en ten minste een
demissionair (interim)bestuur kieslijsten laten opstellen voor de studentenraadsverkiezingen 2016.
De FSR FdG gaat ervan uit jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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