
Universitaris per la convivència – Een pleidooi voor co-existencie en vrijheid van 

meningsuiting 

 

De ondergetekenden, leden van de faculteit en werkzaam op verschillende 

wetenschappelijke afdelingen en met verschillende ideologische denkbeelden, zijn verontrust 

over de duidelijke partijdige instrumentalisering van onze universiteiten, zover dat dergelijke 

instrumentalisering van invloed is op onze plichten als professionals en onze rechten als 

individuen. We zijn met name bezorgd over ons recht op ideologische vrijheid.  

Gedurende 2017 hebben de bestuursorganen van vele grote universiteiten in Catalonië 

verklaringen afgelegd die gericht waren aan de universitaire gemeenschap en blijk gaven van 

een nauwe overeenstemming met de huidige politieke standpunten van de Catalaanse 

regering. Bovendien ontvingen docenten, studenten en administratief personeel massale e-

mails van “pro-onafhankelijkheids” vakbonden en van de bestuursorganen van hun 

universiteiten die hen bijvoorbeeld aanmoedigden om de zogenaamde "nationale 

onderbreking" te ondersteunen die op 3  oktober 2017 door de Catalaanse regering was 

georganiseerd (twee dagen nadat het illegale referendum voor onafhankelijkheid werd 

gehouden) - de enige politieke staking die werd gepropageerd door de regering aan de macht 

die we ons herinneren. Daarnaast werden we geïnformeerd dat de academische activiteiten 

die dag zouden worden opgeschort, waardoor onze vrijheid om te beslissen of we al dan niet 

wilden deelnemen werd geschonden. 

We zijn getuige geweest van vele pro-onafhankelijkheidsuitingen en partijdige graffiti in 

gebouwen op verschillende universiteitscampussen die institutionele steun kregen, terwijl de 

academische autoriteiten  de groepen constitutionalistische studenten die het slachtoffer zijn 

geworden van bedreigingen en agressie op de campus, negeerden en aan hun lot overlieten. 

Zelfs een cultureel evenement - een toespraak over Cervantes gesponsord door een niet-

nationalistische organisatie - werd geannuleerd vanwege veiligheidsredenen, toen 

deelnemers werden bedreigd door gewelddadige radicalen die voor afscheiding zijn. 

De bestuursorganen van onze universiteiten moeten daarom verantwoordelijk worden 

gehouden voor hun steun en tolerantie voor deze acties en tactieken. De leden van 

universiteitsraden en bestuursorganen zijn uitsluitend gekozen om hun onderwijsinstellingen 

op de best mogelijke manier te leiden, zodat onderwijs, onderzoek en overdracht van kennis 

voorop staan. Zij moeten er ook voor zorgen dat deze doelstellingen kunnen worden 

uitgevoerd in een omgeving waar vrijheid heerst en het totale respect voor diversiteit wordt 

gewaarborgd. Als openbare instellingen moeten de Catalaanse universiteiten politiek 

neutraal blijven en ideologische vrijheid garanderen voor al haar leden. 

Ideologische vrijheid is een grondrecht dat volledig wordt erkend in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, de Spaanse grondwet en het Catalaans statuut van 

autonomie. 

Partijdige uitspraken van een onderwijsinstelling worden niet beschermd door de vrijheid van 

meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting is uitsluitend een individueel recht. Integendeel, 



dergelijke uitspraken vormen een onaanvaardbare instrumentalisering van deze instellingen 

die bijdraagt aan het vergroten van een spiraal van stilte en het genereren van een gevoel van 

monolithisch denken dat de vrije uitwisseling van ideeën in de publieke sfeer belemmert. 

Vanzelfsprekend is het gebruik van elke vorm van geweld of bedreiging met geweld, zoals die 

hierboven beschreven, onverenigbaar met een democratisch milieu en moet het altijd 

ondubbelzinnig worden veroordeeld. 

In het licht van het voorgaande vragen wij het volgende van de bestuursorganen van onze 

universiteiten en de Raad voor het hoger onderwijs van de Catalaanse regering: 

1.- Respecteer het verplichte neutraliteitsbeginsel van een openbaar bestuursorgaan, 

evenals het fundamentele recht op ideologische vrijheid waartoe docenten, studenten en 

administratief personeel het recht hebben door af te zien van het promoten of afgeven van 

partijdige verklaringen en van het toestaan dat partijdige symbolen worden weergegeven op 

een universiteitsgebouw. 

2.- Garandeer en bevorder de vrijheid van meningsuiting voor alle leden van de 

universitaire gemeenschap, respecteer het recht op gelijkheid, vermijd discriminatie en 

verzet u krachtig tegen elke actie die mensen of groepen bagatelliseert vanwege hun ideeën. 

3.- Neem de nodige maatregelen om het personeel van de universiteit te allen tijde bewust 

te maken van het belang van het respecteren van de verschillende politieke opvattingen. In 

dit opzicht is het met name verontrustend dat studenten zeer mogelijk worden geïntimideerd 

door een lid van de faculteit dat op opvallende wijze zijn of haar partijdige opvattingen uit. 

Wij zijn van mening dat deze verzoeken van essentieel belang zijn voor ons, opvoeders, die in 

staat moeten zijn onze verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs en onderzoek in 

alle vrijheid uit te voeren, en voor universiteiten als instellingen die een publieke opinie 

moeten respecteren die respect heeft voor ideologische diversiteit, een essentiële 

voorwaarde voor een echte democratische samenleving. 
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