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Inhoud
Deze nieuwsbrief is eigenlijk een WOinActie
special. Er is veel gesproken over situatie van
het onderwijs en onderzoek aan de
Nederlandse universiteiten. Nu komen er
acties, straks komt het resltaat! Daarvoor
hebben we hulp nodig. Doe mee en steun de
acties, teken de petitie, demonstreer mee op
14 december, en als je toch bezig bent; werf
een lid voor de FNV!
In deze nieuwsbrief:
Wat is WOinActie
Het CvB stata achter WOinActie
Petitie: stop de afbraak van het hoger
onderwijs!
Demonstratie in den Haag
Print en geef door

Wat is WOinActie

WOinActie is een beweging die opkomt voor
de belangen van het universitair onderwijs en
de verwevenheid met wetenschappelijk
onderzoek, dat door forse, langdurige
bezuinigingen en een snelle toename van het
aantal studenten onder grote druk staat.
WOinActie is een landelijke platform voor
lokale actie verenigd rondom drie eisen:

Kom naar de
demonstratie, draag een
rood vierkantje, en laat je
horen tegen de roofbouw
op de academische
sector.
Op vrijdag 14 december houden
hoogleraren, docenten, ondersteunend
personeel en studenten, gesteund
door de FNV en VAWO en het College
van Bestuur van de UU, een
lawaaidemonstratie bij OCW (het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap) om de minister wakker te
schudden dat het zo niet langer kan.
Als de doelmatigheidskorting niet van
tafel gaat en er niet snel wordt
geïnvesteerd in het Wetenschappelijk
Onderwijs zal dit onherroepelijk
gevolgen gaan hebben voor de
kwaliteit van het onderwijs en de
gezondheid van de medewerkers. Het
water staat de medewerkers aan de
lippen.
Onze eisen:
WOinActie, FNV en VAWO eisen van
de minister een investering van 1,15
miljard. Dit is de reparatie van de
bezuiniging van de afgelopen jaren op
de rijksbijdrage per student die met
25% is afgenomen. Ook eisen we dat
de doelmatigheidskorting van 183
miljoen voor het hele onderwijs van
tafel gaat.

Het tijdschema van
de demonstratie
13:10: opening van de
demonstratie: speeches door Rens
Bod en Geertje Hulzebos
13:20: protestliederen door
Benjamin Fro
13:30: beginnen met lopen vanaf
Koekamp
14:30 terugkeer op Koekamp
14:40: afsluitende speech van
Marijtje Jongsma namens VAWO
en FNV
14:50: optreden van Benjamin Fro

afschaffing van de doelmatigheidskorting
van 183 miljoen euro.
herstel van de overheidsbijdrage naar het
niveau van 2000.
afschaffing van de lumpsumkorting van 19
miljoen euro.
Het rood vierkantje is een internationaal
symbool dat eerder is gebruikt als protest
tegen collegegeldverhoging in Canada. In
Nederland wordt het stukje stof gebruikt door
medewerkers om aan te geven dat het water
hen aan de lippen staat.
Wil je meer informatie over WOinActie? Kijk
dan op de website!

Het CvB staat achter
WOinActie!

wat, waar,
wanneer?
We verzamelen om 13.00 uur op de
Koekamp, Den Haag. Vanaf de
Koekamp lopen we naar het Ministerie
van OCW (tegenover station Den
Haag CS).

UU zet bussen in
Het CvB van de UU heeft toegezegd
busvervoer naar de demonstratie te
regelen, en de aanwezigheidsplicht
niet te handhaven op deze
dag. Aanmeldformulier voor de bus
naar Den Haag.

Petitie Stop de
afbraak van het
hoger onderwijs!

Als lid van de FNV krijg je een gratis
treinkaartje van de FNV als je naar de
demonstratie komt. Meld je aan via de
link: Aanmeldformulier

WOinActie roept hierom de regering op nu te
stoppen met de bezuinigingen op onderwijs:
het is tijd voor echte investeringen met kwaliteit
als uitgangspunt. We hebben uw stem en
steun hard nodig om te laten zien dat niet
alleen wij vinden dat het hoger onderwijs
waardevol is, maar dat u dat met ons eens
bent. Alleen samen kunnen we het brede
belang en de waarde van hoger onderwijs
laten zien. Vindt u, net als wij, dat het hoger
onderwijs niet kopje onder mag gaan? Teken
dan alstublieft de petitie, samen staan we
sterk!
Petitie "Stop de afbraak van het hoger
onderwijs!"

Print en en geef
door!
Om iedereen te informeren over de
activiteiten van de FNV UU en om
meer leden te werven vraag ik aan
jullie, de leden, om deze nieuwsbrief te
printen en aan minimaal een collega te
geven of op te hangen op een prikbord
van je afdeling. Samen zorgen we
ervoor!

FNV vakbondsfunctionaris
Erik Hendriksen
E: fnv@uu.nl
Twitter: @FNV_UU
T 030 2537729

Maak een collega lid van de FNV
Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste
4 maanden slechts € 25,- Kijk op fnv.nl/iemand-anders-aanmelden.

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u FNV@uu.nl toe aan uw adresboek.

