
Memo van de Central en Faculty Diversity Officers van de Universiteit van 
Amsterdam over hun opdracht in reactie op politieke gebeurtenissen, 
Amsterdam april 2022.  
 
1. Naar aanleiding van de recente internationale gebeurtenissen en de discussies die deze aan de 
Universiteit van Amsterdam teweeg hebben gebracht, zijn wij – Central en Faculty Diversity Officers van 
de Universiteit van Amsterdam – ons ervan bewust dat leden van de universitaire gemeenschap en wellicht 
ook andere partijen een bepaalde reactie of een standpunt van ons verwachten. Zo kunnen wij het verzoek 
krijgen om onze solidariteit te betuigen of te helpen bij het plaatsen van studenten of medewerkers. Dit 
komt niet als een verrassing, omdat de UvA een grote internationale en tweetalige universiteit is die een 
academische context biedt aan mensen uit allerlei landen en met verschillende nationaliteiten, ook uit de 
landen die op dit moment met elkaar in oorlog zijn. Wij nemen deze verzoeken zeer serieus, aangezien het 
onze taak is diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen de gemeenschap van studenten en medewerkers aan 
de Universiteit van Amsterdam te helpen bevorderen. Met deze memo willen we laten zien dat we ons 
betrokken voelen bij de huidige oorlog, maar ons ook willen inzetten voor verzoeken naar aanleiding van 
andere vergelijkbare conflicten.  
 
2. We zijn ons ervan bewust dat we niet alleen deel uitmaken van de UvA-gemeenschap, maar als individu 
ook vele andere identiteiten (of dimensies van identificatie) naar onze campussen meebrengen. Deze 
identiteiten kunnen betrekking hebben op nationaliteit, de culturele, religieuze, etnische, migratie- of 
andere achtergrond, onze verbondenheid met politieke of ideologische richtingen, onze gender en 
seksuele gerichtheid, onze sociaaleconomische status enz. Afhankelijk van deze identiteiten kunnen we 
individueel op verschillende manieren geraakt worden door conflicten in andere landen of in eigen land. 
Tegelijkertijd komen we als leden van een academische gemeenschap bij elkaar en werken we samen uit 
een gedeelde interesse voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, welke identiteiten we ook hebben.  
 
3. Ons denken en handelen worden uiteindelijk bepaald door deze doelen van onze UvA-gemeenschap, en 
dat geldt ook voor ons als Diversity Officers. Wij hebben tot taak de diversiteit, gelijkheid en inclusie aan 
de UvA te helpen bevorderen, en erkennen dat de bovengenoemde identiteiten van invloed zijn op en een 
verrijking vormen voor de bijdrage en deelname aan onderzoek en onderwijs. In ons werk als Diversity 
Officers proberen we mensen bewust te maken van de – soms onwenselijke – invloeden van deze 
identiteiten, geven we advies en zetten we ons in om deze invloeden te beperken om relevante 
veranderingsprocessen binnen de UvA-gemeenschap te ondersteunen. Hiervoor stellen we relevante 
expertise en middelen beschikbaar.  
 
4. Uit het voorgaande volgt dat we in een oorlogssituatie zoals we die nu zien advies en middelen 
verstrekken om te laten zien hoe je zodanig met de spanningen die de oorlog in onze gemeenschap teweeg 
kan brengen kunt omgaan dat diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen de gemeenschap worden versterkt. 
Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door: a. Het bewustzijn te vergroten van en advies te geven over de 
gevolgen voor iedereen die direct of indirect wordt geraakt door gebeurtenissen zoals de huidige oorlog in 
Oekraïne, omdat deze van invloed kunnen zijn op zijn of haar rol in onderzoek en onderwijs en 
lidmaatschap van onze gemeenschap. Dit geldt voor alle getroffenen, ongeachte eventuele andere 
identiteiten die zij meebrengen naar onze campus, zoals hun nationaliteit. Onderdanen van beide 
oorlogvoerende landen verdienen dus onze aandacht omdat het conflict nadelen kan veroorzaken voor 
hun deelname aan de UvA-gemeenschap, ook al zijn zij hier niet actief bij betrokken.  
 
b. We moeten ons dus bezighouden met de mogelijke invloed van conflicten op onze studenten en 
medewerkers, maar dienen er vooral voor te zorgen dat we het conflict buiten de deur van onze 
universiteitscampus houden. Hoewel we moeten erkennen dat het in tijden als deze moeilijk is om de 
academische en privésfeer gescheiden te houden, is het onze verantwoordelijkheid om deze scheiding te 
faciliteren. Dit betekent ook dat we als instelling zorgvuldig moeten zijn in wat we zeggen en wat we doen 
om degenen die – bijvoorbeeld door hun nationaliteit of cultuur – met een van de conflictpartijen 
verbonden zijn, niet van ons te vervreemden.  
 



c. Zoals we hier benadrukken, schipperen we als gemeenschap voortdurend tussen onze academische 
‘raison d’être’ en de talloze individuele identiteiten in ons midden; daarom is het belangrijk dat we tijd en 
moeite investeren in deze uitdaging. Hoe kunnen we wederzijds begrip en empathie kweken waar de 
mensen om ons heen in moeilijke tijden mogelijk behoefte aan hebben en tegelijkertijd ons academische 
karakter behouden? Het lijkt erop dat we ons de kunst van het persoonlijke gesprek eigen moeten maken, 
naast het kritische en rationele debat en de argumentatie die veel gangbaarder zijn in onze academische 
context. We moeten ook ruimte en tijd vrijmaken voor dit soort andere manieren van interactie, al was het 
maar om tegemoet te komen aan de behoeften van die leden van de gemeenschap die door het huidige 
conflict worden getroffen.  
 
Als Central en Faculty Diversity Officers zullen we ons in onze reactie op conflicten die op de een of 
andere manier gevolgen hebben voor de leden van onze UvA-gemeenschap, laten leiden door de 
bovengenoemde bevindingen. We zijn ons ervan bewust dat onze mogelijkheden beperkt zijn en hopen 
hiermee te hebben uitgelegd waarom we in de ogen van sommige leden van deze gemeenschap – wier 
diversiteit en inclusie we willen bevorderen – mogelijk tekortschieten.  
 
 
(Deze opdrachtverklaring is opgesteld op 9 maart 2022 door Machiel Keestra, Central 
Diversity Officer van de UvA. In de definitieve versie van 6 april 2022 zijn de 
opmerkingen meegenomen die de Faculty Diversity Officers en leden van het Central 
Diversity Office hebben ontvangen.) 


