Geacht bestuur,

Hierbij wil ik u mijn grote zorg kenbaar maken over pogingen om uw universiteit te betrekken in een eenzijdige
academische boycot tegen Israel die naar mijn mening de academische vrijheid in gevaar brengt.
Ik ondersteun vrije meningsuiting en vrij debat krachtig , maar ik verzoek de VU geen podium te bieden aan
faculteiten of studentenbewegingen die een boycot voorstaan, zoals de Studenten for Rechtvaardigheid in
Palestina. Deze beweging zet op eenzijdige wijze aan tot het boycotten van Israëls academische instellingen ,
wetenschappers en studenten. Het paneldebat van dinsdag 13 januari is daarvan een voorbeeld. Dit debat
wordt gevoerd zonder tegenpartij en draagt op geen enkele wijze toe aan vrede, noch aan de kwaliteit van het
onderwijs.
Daarbij wil ik mijn zorgen uiten voor toekomstige activiteiten. Op social media blijkt de bovengenoemde groep
een platform voor haat en polarisatie.
Mijn positie is verankerd in de volgende kernprincipes .
1. De academische vrijheid: De BDS (boycot , desinvestering en sancties)-beweging discrimineert Israëlische
instellingen , professoren en studenten om geen andere reden dan hun nationaliteit en het beleid van hun
regering. Zo schendt de BDS-beweginng het beginsel van academische vrijheid zelf.
2. Toegang tot toonaangevende academische bijdragen: BDS zou als praktisch gevolg hebben dat academische
samenwerkingen worden ondermijnd en zou daardoor uw universiteit belangrijke Israëlische bijdragen
ontnemen in veel academische gebieden, met name wetenschappelijk onderzoek.
3. Politieke stellingname: Hiermee kiest een kleine groep actievoerders op niet-academische gronden vóór de
VU politiek partij. Politiek partij kiezen, áls de VU dit al zou willen, lijkt mij geen voorrecht voor een kleine groep
actievoerders.
4. Vrede: Als er in dit ingewikkelde conflict al partij gekozen moet worden, verwacht ik van uw instelling dat die
kiest voor vrede volgens de in Nederland en de internationale gemeenschap algemeen aanvaarde twee
statenopolossing. Door het demoniseren en het isoleren van een van de twee partijen, werkt de BDS-beweging
vrede tegen en polariseert zij onze samenleving – in Nederland en aan de VU.
5. Waarheid: De beschuldigingen en de verhalen van de BDS- beweging doen de waarheid geweld aan. Zij zijn
niet ondersteund met feiten. Vele beschuldigingen zijn gebaseerd op overdrijvingen, mager bewijs, regelrechte
leugens, of betwiste of selectieve informatie.
Ik roep u daarom dringend op om geen podium aan te bieden aan deze en soortgelijke groeperingen.

Met vriendelijke groet,
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