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Ongevraagd advies – Duurzaamheid

Geachte decaan, beste Fred,
Middels deze brief geeft de Facultaire Studentenraad Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw)
advies omtrent duurzaamheid op de faculteit. Dit onderwerp speelt al een langere tijd en de Green Office
van de UvA is veel in contact geweest met Jan Lintsen van het CvB. Een van de initiatieven die gestart zijn
door de Green Office is de Green Commitment. De FSR FGw 2019-2020 heeft de Green Commitment
ondertekend en wil vanuit deze verantwoordelijkheid punten ter verbetering uiteenzetten.
Ten eerste zou de FSR FGw graag verbetering zien in de duurzaamheid van de catering. De FSR FGw ziet
graag een minder grote nadruk op vleesproducten. Er zijn vegetarische opties beschikbaar in de kantine;
de hoeveelheid vegetarische opties is helaas niet toereikend voor de grote vraag naar vegetarische
producten. Hierdoor blijft het vegetarische eten ontoegankelijk voor een meerderheid van de studenten.
Daarnaast zijn de vegetarische opties vaak kaasproducten. Dit resulteert in de uitsluiting van
veganistische studenten en studenten met lactose intolerantie of een koemelkallergie. De FSR FGw ziet
graag dat meer plantaardige opties op het menu komen te staan. In het geval van een nieuwe
aanbestedingsprocedure voor catering raadt de FSR FGw aan dat het fDB en andere partijen hier
rekening mee houden.
Ten tweede is de koffiemelk ook een punt van verbetering. De lactose- of zuivelvrije melk alternatieven
zouden toegankelijker moeten zijn door ze beschikbaar te maken op meerdere plekken in de facultaire
gebouwen en niet alleen achter de balie bij de bemenste kantines. De mogelijkheid om plantaardige melk
te kunnen bestellen in de kantine is voor veel studenten ook onbekend. Het is begrijpelijk dat de lactose
of zuivelvrije melk alternatieven voor in de koffie duurder zijn dan de normale melk, maar het moet ook
redelijk zijn. De FSR FGw is van mening dat er maximaal vijftig cent extra gerekend mag worden voor de
lactose of zuivelvrije melk alternatieven.

Ten derde ziet de FSR FGW graag een verbetering op het gebied van afvalbeheer. De afvalbakken in P.C.
Hoofthuis en andere faculteitsgebouwen zijn niet optimaal voor recycling. Verandering en verbetering
van de afvalbakken zou moeten gebeuren samen met een educatieve campagne over hoe afvalscheiding
werkt. Daarnaast zou er een zichtbaar verschil moeten zijn tussen verschillende afvalbakken voor
verschillend afval. Afvalbakken die te veel op elkaar lijken, onwetendheid over nieuwe afvalscheiding
maatregelen of de locaties voor afvalscheiding zal leiden tot verkeerd gebruik van de afvalbakken.
Ten slotte ziet de FSR FGw graag dat de faculteit een overkoepelende promotie start voor de
bevordering van ‘duurzaamheidsbewustzijn’ onder studenten en medewerkers. Deze promotie zou zich
kunnen richten op het gebruik van herbruikbare kopjes bij de koffiezetapparaten, duurzaam printen en
afvalscheiding. Studenten en medewerkers zullen deze faciliteiten anders gaan gebruiken als we
concrete informatie geven over hoe ze duurzaam kunnen worden gebruikt. Een andere manier om de
bewustzijn over duurzaamheid te stimuleren is bijvoorbeeld door het promoten van de international
sustainability day of Earth Day, dit zijn projecten die al georganiseerd worden op andere faculteiten zoals
ACTA.
De FSR FGw stipt de volgende punten aan voor verbetering; catering, koffiemelk, afvalbeheer en
promotie. Naast deze inhoudelijke zaken ziet de FSR FGw ook graag dat er in het faculteitsbestuur een
sustainability officer wordt aangesteld die, vergelijkbaar met de diversity officer, toezicht houdt op de
duurzaamheidsambities die de faculteit nastreeft.
De FSR FGw is verheugd te zien dat de faculteit en het fDB al stappen heeft ondernomen om
duurzaamheid in de faculteit te verbeteren en te promoten, maar is van mening dat dit momenteel nog
onvoldoende is. De FSR FGw is uiteraard bereid om haar advies in een gesprek nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Freya Chiappino
Voorzitter FSR FGw
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