raatd

“Lichte lectuur voor op het kleinste kamertje”										

De Pleekrant is nieuw! Opmerkingen? Suggesties? Mail ons!

Pleekrant

De pleekrant verschijnt zeven keer per jaar AKKUraatd 14/15: Sterre van den Berg, Joëlla Bomgaars , Jordy Davelaar, Nina den Elzen, Bas Romeijn, Ewoud Stütterheim, Elske Tjepkema, Anna Verhoek & Daan Verwaaij

Last van hooikoorts? Koop honing uit
de omgeving en neem een lepeltje per
dag. Je lijf went dan aan de pollen uit de
omgeving.

www.fb.com/akkuraatd
@AKKUraatd
www.akkuraatd.nl
akkuraatd@studentenvakbondakku.nl

Goede raatd!

Het loopt hoe het wil, maar het rent nooit.
Het heeft een mond, maar toch eet het
niet. Het heeft een bed, maar toch slaapt
het niet. Wat is het?
Het antwoord lees je op onze site!

Online

AKKUraatdsel!?

Duurzame universiteit?
Duurzaamheid: lange termijndenken
Duurzaamheid is de laatste tijd een hot topic, maar bij veel
duurzaamheidsdiscussies praten mensen langs elkaar heen. Wat
is duurzaamheid en waarom is AKKUraatd zo’n groot voorstander?
Duurzaamheid wordt in veel verschillende contexten gebruikt:
ecologische duurzaamheid, duurzaam personeelsbeleid, duurzame energie enzovoort. Wanneer wij het hebben over duurzaamheid spreken we altijd over de ecologische vorm. Wat de
visie ook is, er is een factor altijd constant: iets dat houdbaar
is en kijkt naar de effecten die het zal hebben in de toekomst.
Simpelgezegd is duurzaamheid niks anders dan (zeer) lange
termijn denken. Het effect hiervan kan soms pas na verloop van
tijd zichbaar zijn, maar zal zich bij de juiste inzet altijd vertalen
naar netto winst.

Studentenvakbond AKKU zoekt nieuw bestuur!
Wil jij je een jaar lang inzetten voor alle studenten van Nijmegen, veel
ervaring en kennis op doen en ook vooral een heel erg leuk jaar hebben? Dan is een bestuursjaar bij Studentenvakbond AKKU wat voor
jou! Ervaring binnen AKKU is niet vereist, we zoeken juist ook mensen
die wat verder van AKKU af staan. Kijk voor meer informatie op
http://www.studentenvakbonakku.nl/nieuwbestuur

Neem bijvoorbeeld het gebruik van kernenergie. Het radioactieve afval dat dit produceert zal nog duizenden jaren de
mensen die na ons komen als het Zwaard van Damocles boven het hoofd blijven hangen. De totale kosten voor opslag en
bescherming van deze stoffen over die tijd zullen astronomisch
zijn. Een ander voorbeeld zou de opwarming van de aarde
ten gevolgen van de CO2 uitstoot kunnen zijn die leidt tot een
stijging van de zeespiegel waardoor de Nederlandse waterwering versterkt moeten worden. Als deze stijging tegengaan zou
worden zouden deze reactieve kosten minder zijn. Duurzaam
beleid zal simpelweg over de tijd geld besparen. Het is vreemd
om te realiseren dat de wereldeconomie voor een groot deel
draait op eindige fossiele brandstoffen en dat eigenlijk niemand
betaalt om de negatieve gevolgen hiervan te ondervangen. Of je
nou idealist of pragmatist bent, duurzaam beleid is de weg van
de langste adem. De Indianen uit Noord-Amerika hebben een
gezegd: “We do not inherit the earth from our ancestors, but we
borrow it from our children.” Dit verwoordt ten dele toch ook
wel de mening van AKKUraatd.

Hoe zit het nou: De Nieuwe Universiteit
Op vrijdag 13 februari bezette een groep studenten
uit grote onvrede het Bungehuis van de Universiteit
van Amsterdam. In de tijd die volgde, begon er een
beweging die de naam “De Nieuwe Universiteit”
(DNU) draagt. Deze groep heeft het College van Bestuur een aantal eisen gesteld, zoals een democratisch
gekozen bestuur, decentraler bestuur, afschaffing van
het huidige allocatiemodel van outputfinanciering en
duurzamer beleid voor werknemers. Dit vertakte zich
naar dependances van DNU in Groningen, Leiden,
Utrecht en ook Nijmegen. Maar Nijmegen is Amsterdam niet. Wat wil de Nieuwe Universiteit Nijmegen
(DNUN) bereiken en wat is haar werkwijze?
Op zondag 1 maart hield DNU een Algemene Vergadering waarna er per studentenstad een werkgroep
gevormd werd. De daarop volgende dagen verzamelden zich een twintig-tal studenten zich in de hal
van het Erasmusgebouw voor overleg over zaken

zoals een inhoudelijk standpunt, organisatiewijze en
mediabeleid. Een maand later is DNUN een club van
nog steeds een man of twintig, verdeeld over een vier
werkgroepen. Deze houden zich bezig met het financieringssysteem, democratisering van de universiteit,
rendementsdenken en maatregelen en de rol van de
univeristeit in de maatschappij. Erg efficient loopt het
niet altijd, maar de groep loopt wel over van ideologisch overtuiging.
AKKUraatd spreekt zich ook uit tegen rendementsmaatregelen en outputfinanciering, maar denkt dat
de oplossing hiervoor niet in Nijmegen, maar in Den
Haag gezocht moet worden. Om dit te bewerkstelligen zullen we kijken wat de beste manier is om dit
signaal naar de politiek af te geven. Al zal bezetting
daar waarschijnlijk geen onderdeel van zijn.

Vul de Sudoku om de beurt in met
je ganggenoten!

