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Op 30 juni keerde het UniversiteitsForum terug naar een
thema dat al eerder is besproken op 1 december 2020. In de
tussentijd is de UvA alweer een stuk verder met het ontwikkelen van beleid voor een ethisch kader dat richting moet
geven aan wat wel of niet door de bocht kan wat betreft onderzoekssamenwerkingen met externe partijen. Dat betekent dat er ook nieuwe vragen voorliggen en dat we met een
nieuw perspectief oude vragen opnieuw kunnen oppakken.
Na een korte introductie door verantwoordelijk beleidsmedewerker Niek Brunsveld (Academische Zaken) ging het
Forum aan de slag met de onderstaande vier stellingen en
deelvragen.
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Stelling: Met bepaalde controversiële partners moet op
geen enkele manier voor onderzoek worden samengewerkt.
Zo ja, hoe bepalen we welke potentiële partners er op zo’n
‘zwarte lijst’ thuishoren?
Stelling: Gevoeligheid voor de ethische dimensie van onderzoek moet ontwikkeld en gekweekt worden en kan niet zomaar worden verlangd zonder actieve aandacht en training.

Moeten we eisen dat UvA-onderzoek niet direct of indirect
leidt tot disproportionele beschadiging van mens, dier, milieu? Of is het voldoende om te eisen dat onderzoekers zich
inspannen om dat te voorkomen?
Heeft de UvA een universiteitsbrede toetsingscommissie
nodig of toch liever op het niveau van de faculteit? Wat vinden we belangrijk qua samenstelling?

Toelichting bij de
deelvragen
Stelling: Met bepaalde controversiële partners moet op
geen enkele manier voor onderzoek worden samengewerkt.
Zo ja, hoe bepalen we welke potentiële partners er op zo’n
‘zwarte lijst’ thuishoren?
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Op pagina 4 bespreekt het beleidsdocument het type partner als
mogelijke grond voor extra maatregelen, zie ook deze citaten:
“Als het onderzoek door een gevoelige partij (mede-)gefinancierd wordt of het onderzoeksconsortium een controversiële
maatschappelijke of private onderzoekspartner of controversiële
eindgebruiker kent, kunnen er eveneens redenen zijn om voorzorgsmaatregelen te nemen of om af te zien van het onderzoek.
Dit gaat bijvoorbeeld om bedrijven die verslavende middelen
produceren of het milieu grote schade toebrengen, overheden
die mensenrechten schenden, of organisaties die onder gezag
staan van een autoritair regime.” (p. 4 van het concept beleidsdocument)
“Om te voorkomen dat er willekeur ontstaat in wat als gevoelige
partners wordt beschouwd, moeten er daartoe zo goed als mogelijk heldere criteria gehanteerd worden, maar er blijft waarschijnlijk altijd een (normatieve) inschatting nodig. Uiteindelijk
kan de universiteitsbrede of facultaire ethische toetsingscommissie die inschatting het beste maken.” (p. 4)
Is het verstandig zelf deze lijst zo op te stellen of kunnen we ons
beter baseren op al bestaande lijstjes van bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties? Willen we überhaupt wel zo’n lijst of
moeten we het per geval bekijken?
Stelling: Gevoeligheid voor de ethische dimensie van onderzoek moet ontwikkeld en gekweekt worden en kan niet zomaar worden verlangd zonder actieve aandacht en training.
Het grootste deel van de verantwoordelijkheid wordt in het beleidsdocument bij de onderzoeker gelegd, dat is iets wat we zelf
op 1 december ook hebben geadviseerd. Kunnen we echter wel
verwachten dat alle onderzoekers voldoende gevoelig zijn voor
de mogelijke ethische dilemma’s achter bepaalde samenwerkingen? Hoe gaan we om met mogelijke ‘onbewuste onbekwaamheid’ op dit vlak? Citaat:
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“De individuele wetenschappers hebben de verantwoordelijkheid
voor het overwegen van vraagstukken inzake mogelijk misbruik,
dual use, export control en andere ethische vraagstukken bij hun
onderzoek. Als UvA vertrouwen we er in grote mate op dat onze
wetenschappers zich zelf adequaat informeren over wettelijke en
ethische vraagstukken rond hun onderzoek en dat zij zelf goed
inschatten of zij dat onderzoek kunnen aanvragen/verrichten en/of
dat zij bepaalde voorzorgsmaatregelen dienen te nemen. Daarom
verwachten we van hen dat zij ondersteuning zoeken wanneer zij
niet zeker zijn van hun zaak.” (p. 8)
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Moeten we eisen dat UvA-onderzoek niet direct of indirect
leidt tot disproportionele beschadiging van mens, dier, milieu? Of is het voldoende om te eisen dat onderzoekers zich
inspannen om dat te voorkomen?
“(II) De wetenschap draagt, naast de verantwoordelijkheid tot
onder meer onafhankelijke wetenschapsbeoefening, ook de (morele) verantwoordelijkheid zoveel als redelijkerwijs gevraagd kan
worden te voorkomen dat onderzoeksresultaten worden misbruikt
door (kwaadwillende) partijen, teneinde mens, dier en milieu,
vandaag en in de toekomst, te beschermen.” (p. 5)
“(II) Onderzoek aan de UvA mag niet direct of indirect leiden tot
disproportionele beschadiging van mens, dier, milieu.” (p. 6)
Het eerste principe formuleert een inspanningsverplichting, het
tweede een resultaatverplichting. Aan welke moet de UvA zich
committeren?
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Heeft de UvA een universiteitsbrede toetsingscommissie
nodig of toch liever op het niveau van de faculteit? Wat vinden we belangrijk qua samenstelling?
Deze vraag hebben we in een iets andere vorm ook op 1 december
2020 besproken. Toen stelden we dit:
“De verantwoordelijkheid om af te wegen of morele bezwaren
tegen een bepaald onderzoek of onderzoekssamenwerking moet
primair bij de direct betrokken wetenschapper(s) en hun leidinggevenden liggen. Daarin zouden zij echter niet alleen moeten
staan. Zodra blijkt dat er enige onenigheid of twijfel bestaat of iets
wel of niet moreel verantwoord is, moet er de mogelijkheid zijn
om een ethische review te laten uitvoeren door een speciaal daarvoor opgerichte commissie. Het uitgangspunt is ondersteunen, niet
controleren.”

Verder vonden we dat de commissie divers samengesteld moet
worden, voldoende afstand moet hebben van het vakgebied en
democratisch verantwoording moet kunnen afleggen. Tegelijk
wilden we dat de commissie snel inzetbaar is en geen bureaucratische bottleneck. Zijn we te veeleisend geweest? Kunnen
we ons voorstel wat concreter en haalbaarder maken?

Verslag
Stelling:
Met bepaalde controversiële
partners moet op geen enkele
manier voor onderzoek worden
samengewerkt. Zo ja, hoe bepalen
we welke potentiële partners er op
zo’n ‘zwarte lijst’ thuishoren?
Als UvA willen we liever geen onderzoek doen met een directe
negatieve impact op mens of milieu. Voor een deel van het aantal mogelijke samenwerkingen bestaan al strikte grenzen vanuit
bijvoorbeeld de veiligheidsdiensten of nationale en Europese
wetgeving. Dit heeft dan vooral betrekking op het voorkomen
van het risico dat wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt
door andere mogendheden voor kwalijke (vaak militaire) doelstellingen. Soms willen we als UvA echter ook verder gaan en
‘nee’ kunnen zeggen tegen een onderzoek dat op zichzelf staand
vrij onschuldig lijkt, omdat er bijvoorbeeld geen duidelijke
militaire toepassing denkbaar is, maar waarin wordt samengewerkt met een partij met een problematische staat van dienst.
Zonder direct betrokken te zijn bij misstanden kan de UvA via
een samenwerking het problematische handelen van de externe
partij namelijk onbedoeld legitimeren. Ook fundamenteel of
geesteswetenschappelijk onderzoek kan langs deze lijn mogelijk
problematisch zijn, zonder het risico op een kwalijke toepassing
van het onderzoek in kwestie.
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De moeilijkheid zit vooral in het bepalen van welke partners
dusdanig problematisch zijn dat we extra goed op moeten letten
of zelfs nee moeten zeggen. Op grond waarvan maken we het
onderscheid? Het opstellen van een lijst met partijen waar we
onder geen beding mee samen willen werken zou kunnen helpen, waarbij we deze ingewikkelde afweging dus deels weghalen
bij de individuele onderzoeker en neerleggen bij een commissie
van experts die een dergelijke lijst moet schrijven en bijhouden.
Laten we bij het opstellen vooral ook leren van andere partijen
die met dezelfde dilemma’s zitten, zoals banken en pensioenfondsen die steeds kritischer worden over waar ze wel of niet in
willen investeren. Een dergelijke lijst zal alle absolute ‘no go’ gevallen moeten bevatten en niet partijen waar mogelijk nog veel
discussie over is of waarbij de precieze context en vorm van het
onderzoek nog veel verschil zou kunnen maken. Voor dergelijke
gevallen in het ‘grijze gebied’ dient de op te richten commissie
(zie ook deelvraag vier). We moeten voorkomen dat het bestaan
van een ‘blacklist’ onderzoekers de indruk geeft dat alle andere
partnerschappen automatisch oké zijn. Bepaalde samenwerkingen vereisen een bepaalde context om niet problematisch zijn,
iets waar de commissie over zou kunnen adviseren.
Een voorbeeld daarvan is een samenwerking met een politieke
partij. Waarom de ene partij wel en de andere niet? De UvA zou
onderzoekssamenwerking met politieke partijen niet bij voorbaat uit moeten sluiten, maar er bijvoorbeeld wel voor moeten
waken dat er ruimte is voor onderzoekers om het onderzoek in
kwestie ook weer te analyseren en te bekritiseren. Vanuit academische vrijheid kunnen we volhouden dat bijna alles onderzocht
zou moeten kunnen worden, maar dat gaat alleen goed zolang er
ook altijd genoeg middelen beschikbaar zijn voor onderzoekers
om mogelijk problematisch werk van repliek te dienen. Daar is
helaas niet altijd sprake van.
Kortom; ja, er zijn partijen met wie we onder geen beding mee
samen zouden willen werken en het is verstandig om daar een
lijst van te gaan maken, op basis van al bestaande lijsten en
juridische kaders, maar dat is niet het einde van het verhaal. Het
grijze gebied is waarschijnlijk veel groter, waarbij een case-bycase aanpak door een speciale commissie veel beter zou werken.
Een zorgvuldig proces voorkomt dat we later overvallen worden
wanneer iets opeens opspeelt in de media. Als we eenmaal een
keuze hebben gemaakt voor samenwerking dan moeten we dat
goed uit kunnen leggen aan de wereld buiten de universiteit.
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Stelling:
Gevoeligheid voor de ethische
dimensie van onderzoek moet
ontwikkeld en gekweekt worden en
kan niet zomaar worden verlangd
zonder actieve aandacht en training.
Welke partijen worden gezien als controversieel en wat er van
de universiteit wordt verwacht verandert met de tijd en is heel
moeilijk objectief vast te leggen. We kunnen daarom het beste
streven naar een bepaalde vorm van sensitiviteit voor hoe de
academische gemeenschap en de samenleving daarbuiten denkt
over wat wel of niet aanvaardbaar is wat betreft samenwerkingen met externe partijen. Niet iedereen heeft die sensitiviteit,
dus dat is iets waar op getraind moet worden. Twee mogelijke
routes daarvoor zijn de introducties van nieuwe medewerkers in
de UvA en de leiderschapstrainingen die momenteel al worden
aangeboden. Onderzoekers maken kennis met het thema wanneer ze bij ons beginnen en worden daarna in het ideale scenario ook scherp gehouden door hun leidinggevenden.
Het doel van de trainingen is dus niet het vertellen van wat wel
of niet mag, maar het kweken van de juiste gevoeligheid zodat
de onderzoeker zelf de juiste vragen kan stellen en bij twijfel
de speciale commissie opzoekt. Het is belangrijk dat er op het
niveau van de onderzoeksschool hier zicht op blijft. Voor een
individuele onderzoeker staat er soms teveel op het spel om de
stap te zetten naar de nog op te richten ethische adviescommissie, dus is het noodzakelijk dat collega’s met iets meer afstand
ook kunnen verzoeken om de potentiële samenwerking te
heroverwegen. De balans daarin is lastig, omdat de onderzoeker uiteindelijk zelf het beste op de hoogte is, maar vanwege de
persoonlijke belangen ook niet altijd helemaal vrij is om echt
kritisch erop te reflecteren.
Normen moeten groeien en dat kost tijd. Het is erg ingewikkeld om bij voorbaat al vast te leggen wat we precies wel of niet
oké vinden. Met de tijd zullen die normen zich steeds meer
uitkristalliseren, maar dat proces kunnen we wel proberen te
versterken. Een manier om dat te doen is door zoveel mogelijk
te leren van de case-by-case behandelingen door de commissie.
Rekening houdend met vertrouwelijkheden, helpt het lezen en
bespreken van adviezen van de commissie voor het kweken van
normen binnen onze academische gemeenschap.

Momenteel ligt de focus op onderzoek, maar ook voor onderwijs zullen we hierover na moeten gaan denken. Binnen het
onderwijs wordt er immers ook veel samengewerkt met externe
partijen en misschien wel steeds meer vanwege de vorderende
digitalisering.

Moeten we eisen dat onderzoek niet
direct of indirect leidt tot disproportionele beschadiging van mens, dier,
milieu?
Of is het voldoende om te eisen dat
onderzoekers zich inspannen om dat
te voorkomen?
Het moeilijkst is het vaststellen van een grens: wanneer is iets
disproportioneel schadelijk? Bepaalde gevallen zijn duidelijk en
kunnen bij voorbaat worden uitgesloten, zoals onderzoek dat
een bijdrage levert aan het schenden van mensenrechten. De
vraag of een partij voor dergelijke schendingen veroordeeld is
kan gebruikt worden als criterium. Er is meer discussie mogelijk wanneer het bijvoorbeeld over de impact op het klimaat
gaat. Stel dat een grootvervuiler de UvA opzoekt om onderzoek
te doen dat gericht is op duurzaamheid? Zou de UvA fossiele
partijen als Shell moeten uitsluiten van samenwerking, ook
wanneer die samenwerking juist op duurzaamheid is gericht?
Worden we als UvA gebruikt voor greenwashing of kunnen we
langs deze weg een positieve bijdrage leveren aan het verduurzamen van grote bedrijven? De break-out groep is er niet uitgekomen, wat op zich ook een interessante uitkomst is. Dergelijke
gevallen kunnen niet behandeld worden vanuit absolute principes, maar moeten case-by-case behandeld worden door een
specialistische commissie.
We kunnen niet verwachten dat die commissie er in alle gevallen wel unaniem uitkomt; uiteindelijk verschillen mensen van
elkaar in hun morele overtuigingen. Unanimiteit is echter ook
niet iets waar we naar zouden moeten streven. Als we als UvA
alleen ‘nee’ willen zeggen tegen samenwerkingen waar werkelijk
íedereen tegen is, dan hoeven we niks te veranderen omdat dat
dan dus ook al geldt voor de onderzoekers in kwestie. Het beleid waar het UniversiteitsForum over delibereert gaat juist over
het ontwerpen van instrumenten waarmee de overgrote meerderheid een eventuele minderheid kan tegenhouden om samen
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te werken met bepaalde partijen. Zulke instrumenten ontbreken
momenteel nog.
We hebben via onder andere het instellingsplan positieve doelstellingen voor onszelf geformuleerd, maar nog geen ‘negatieve’
doelen: dat wat we juist niet willen gaan doen. Groep 3 sluit
zich aan bij het punt van groep 2 dat zulke normen tijd nodig
hebben om tot stand te komen, vergelijkbaar met hoe de normen voor wetenschappelijke integriteit zijn gegroeid tot het
punt dat ze nu helder zwart op wit onderdeel zijn van de academie. We kunnen dit proces voeden door samen te werken met
andere universiteiten en andere (semi) publieke instanties die
met dezelfde vragen worstelen.

Heeft de UvA een universiteitsbrede
toetsingscommissie nodig of toch
liever op het niveau van de faculteit?
Wat vinden we belangrijk qua
samenstelling?
De break-out groep heeft twee verschillende vragen behandeld:
moet de commissie centraal of decentraal worden georganiseerd
en moeten de adviezen van de commissie wel of niet openbaar
zijn? Een reden om de commissie decentraal te beleggen is dat er
daar mogelijk meer kennis is van het betreffende vakgebied, wat
de afwegingen makkelijker zou kunnen maken. Er zijn echter vier
andere, zwaarder wegende, redenen om de commissie centraal te
organiseren.
Allereerst is afstand tot het betreffende onderzoek belangrijk om
zuiver en belangeloos een afweging te kunnen maken. Ten tweede
is het op centraal niveau makkelijker om zoveel mogelijk expertise samen te brengen in de commissie, vooral omdat er dan meer
uren bij zouden komen kijken en er dus mensen echt gecommitteerd kunnen zijn aan het commissiewerk. Op facultair niveau
schuilt het risico dat de commissie ‘te licht’ wordt. De derde reden
is dat de commissie voldoende overwicht moeten hebben, ook ten
opzichte van de decanen. Dat is makkelijker centraal te organiseren, ook omdat er dan gemakkelijker geëscaleerd kan worden
naar het CvB. De voorkeur gaat dus uit naar een centrale commissie.
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De volgende vraag is of de afwegingen en adviezen van de commissie openbaar zouden moeten zijn. De belangrijkste redenen
voor openbaarheid zijn het leereffect (zie ook de tweede deelvraag) en de mogelijkheid tot het afleggen van verantwoording.
Uiteindelijk zullen de normen grotendeels moeten voortkomen
uit de academische gemeenschap, dus een zekere sensitiviteit
daarvoor van de commissie is belangrijk. Andersom moet de
academische gemeenschap kunnen leren van de commissie en
daarover in debat treden, maar dat kan alleen als minimaal een
deel van de activiteit van de commissie openbaar is.
Helaas zijn er ook zwaarwegende redenen om de commissie juist
vertrouwelijk te houden. Voor externe partijen kan het zeer nadelig zijn als gevoelige informatie op straat komt te liggen en ook
voor de onderzoeker is het niet fijn als een negatief advies algemeen bekend is. Dergelijke nadelen werpen barrières op voor
onderzoekers om de commissie op te zoeken. Vertrouwelijkheid
is gelukkig niet een kwestie van alles of niets; er zijn tussenvormen denkbaar. Een optie is bijvoorbeeld om negatieve adviezen
vertrouwelijk te houden en positieve adviezen openbaar te maken. Om te zorgen dat de negatieve adviezen wel bijdragen aan
het leereffect is het dan een goed idee om een geanonimiseerd
jaarverslag te maken waarin de belangrijkste redenen om ‘nee’ te
zeggen worden uitgelegd.
Ook als de commissie grotendeels vertrouwelijk is, blijft de vraag
staan wat onderzoekers prikkelt om de commissie überhaupt op
te zoeken. Het krijgen van rugsteun en een degelijk advies over
hoe verder te gaan zijn beide duidelijke voordelen van een gang
naar de commissie, maar het probleem blijft dat bij vrijblijvendheid de onderzoeker een ‘ja’ eigenlijk al heeft en een ‘nee’ nog
kan krijgen. De belangen zijn soms te groot voor de individuele
onderzoeker om er als UvA op te kunnen vertrouwen dat de
onderzoeker de commissie opzoekt. Onderzoeksdirecteuren
hebben daarnaast vaak net teveel afstand om problemen op tijd
te kunnen signaleren. Dit probleem verdient nog extra aandacht
(zie ook deelvraag 2).

Het visiedocument stelt dat het grootste deel van de student-student interactie al door studenten zelf wordt vormgegeven en dat de universiteit wat dat betreft niet zoveel te
bieden heeft. Het klopt dat studenten verreweg het grootste
deel van hun onderlinge interacties al succesvol zelf vormgeven en dat de UvA dit niet moet willen vervangen of ver-

Vragen? Neem dan contact op met secretaris
Roeland Voorbergen
universiteitsforum-bb@uva.nl

