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Ongevraagd advies veganistische lunches

Geachte Decaan, beste Fred,
In oktober 2018 is het klimaatrapport van IPCC, een orgaan van de Verenigde Naties, dat zich bezighoudt
met wetenschap rondom klimaatverandering, gepresenteerd. Daarin staat dat de wereld tot 2030 heeft
om zijn CO2 uitstoot met 45% te verminderen in vergelijking met 2010, om ervoor te zorgen dat de
opwarming van de aarde onder de 1,5 graden blijft. 1 Lukt dat niet, dan zijn de gevolgen groot en zal leven
niet meer kunnen zoals we dat nu doen. Volgens de VN zijn dan ook ‘snelle, verstrekkende en nooit eerder
vertoonde veranderingen nodig.’2
De FSR FGw vindt het belangrijk dat de Universiteit haar verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan
duurzaamheid. Niet alleen omdat de UvA een grote organisatie is die zonder twijfel veel minder zou
kunnen vervuilen, maar ook omdat de FSR FGw vindt dat de UvA de verantwoordelijkheid heeft een
voorbeeldfunctie te bekleden. Ook de Faculteit Geesteswetenschappen moet en kan hieraan bijdragen. Dit
1

IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of
global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context
of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate
poverty [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia,
C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor,
T. Waterfield (eds.)]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp. ;
2 Meesterburrie, Arjan. “VN Pleit in Nieuw Klimaatrapport Voor Ingrijpende Maatregelen.” NRC, NRC, 8 Oct. 2018,
www.nrc.nl/nieuws/2018/10/08/vn-pleit-in-nieuw-klimaatrapport-voor-ingrijpende-maatregelen-a2391861.

kan op meerdere manieren, maar een goede start zou zijn om standaard veganistische lunchopties aan te
bieden tijdens bijeenkomsten en vergaderingen.
De organisatoren van vergaderingen en bijeenkomsten kunnen zelf bij de cateraar aanvinken wat voor
broodjes ze willen en er is daarom de mogelijkheid hier het heft in eigen handen te nemen. De FSR FGw
wil dat de optie vlees in zijn geheel verdwijnt, en dat de FGw niet langer vlees aanbiedt tijdens lunches.
Daarnaast wil de FSR FGw dat indien een organisator niets specificeert er standaard enkel veganistische
lunchopties aangeboden worden. Veganistische lunchopties zijn lunchopties waar geen dierlijke
producten aan te pas zijn gekomen. Gedacht kan worden aan humus, gegrilde groenten, tofu producten
etc. Naast het standaard aanbieden van enkel veganistische opties, moet de mogelijkheid bestaan om
vegetarisch aanbod aan te vragen.
De FSR FGw wil dat de faculteit standaard veganistische lunches aanbiedt, omdat ook kaas in hoge mate
vervuilend is voor het milieu.3 De FSR FGw is ervan overtuigd dat er genoeg smakelijke veganistische
opties zijn en dat het dus op geen enkele manier de smakelijkheid van de lunches in de weg hoeft te zitten.
Ook is de FSR ervan overtuigd dat de cateraar creatief genoeg is om meerdere opties aan te kunnen
bieden.
De FSR is zich ervan bewust dat dit een grote verandering is, die niet meteen door iedereen geaccepteerd
zal worden. Toch denkt de FSR FGw dat de faculteit niet langer haar ogen kan sluiten. De meerderheid van
de klimaatwetenschappers hebben grote zorgen geuit en benadrukken dat er grote veranderingen nodig
zijn. De FSR FGw denkt daarom dat het onvermijdelijk is dat ook de faculteit bijdraagt aan deze
veranderingen. Daarnaast is de FSR FGw ervan overtuigd dat ook veganistische en in sommige gevallen
vegetarische opties smakelijk ontvangen zullen worden door de bezoekers van de vergaderingen en
bijeenkomsten van onze Faculteit. .
Ten tweede wenst de FSR FGw dat het dagelijks bestuur van de faculteit uitzoekt op wat voor manier
voedselverspilling tegen kan worden gegaan. Het is de FSR FGw opgevallen dat er na lunches vaak veel
broodjes overblijven. Dit is niet alleen erg slecht voor het milieu, ook zouden minder vermogende
studenten of bewoners in Amsterdam erg geholpen zijn met extra gratis eten. De FSR FGw weet dat de
regelgeving omtrent voedsel erg streng is, maar vermoedt dat er toch een oplossing te vinden is. In
Amsterdam zijn bijvoorbeeld meerdere bedrijven actief die via een app, zoals ‘Resq’ of ‘Chef to go’,
overgebleven voedsel van restaurants aanbieden tegen een gereduceerde prijs. Op basis hiervan denkt de
FSR FGw dat er wellicht ook voor de UvA een mogelijkheid te vinden is.
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De FSR FGw gaat naar aanleiding van deze brief graag verder in gesprek over het duurzamer maken van
het lunchaanbod.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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