ONZE EISEN
Onze ambitie:
Gelijkheid in elke
positie

Daar waar alle decanen en 75% van de professoren mannen
zijn,
is
de
overgrote
meerderheid
van
het
schoonmaakpersoneel vrouw of van migratie-achtergrond. Dit
is GEEN alternatief feit. Weg met het genderonderscheid tussen
top- en andere jobs en alle impliciete vooroordelen en
privileges in wervingselecties.

Zwijgen over
geweld?!
Die dagen zijn geteld

Racistische, seksistische, homofobe en andere vormen van
discriminatie hebben geen plaats aan de universiteit. Laat ons
opkomen voor elkaar in plaats van deel te zijn van de stille
meerderheid die dit soort geweld z’n gang laat gaan. Een
transparent beleid dat oog heeft voor ongelijke machtsrelaties
aan de universiteit is het enige slimme en classy antwoord!

Minder stress
is geen exces

Een goede balans tussen werk en privé leven is belangrijk voor
ieders welzijn en mentale gezondheid. Het aantal burnouts
moet naar beneden door minder werkuren en (administratieve)
rompslomp… en let’s make life great again!

We zetten onze
schouders ook onder
de ouders

Het ouderschap (en andere vormen van zorg voor familieleden)
vormt een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven van
velen. Een transparent, doordacht en haalbaar kader voor
ieders carrière en tenure track aan de universiteit is een
fantastisch idee.

Een dubbele shift is
toch geschift!?

Vrouwen hebben dan misschien wel toegang tot betaald werk,
ze zijn nog steeds verantwoordelijk voor het gros van alle
onbetaalde zorg. Een groot president zei ooit: ‘If you have to
think anyway, why not think big?’… Daarom zijn we voorstander
van een universiteit die actief feministische waarden uitdraagt,
in theorie en in praktijk!

1. Installeer een out-of-office antwoord zoals het
voorbeeld op onze website. We nodigen mannen
uiteraard ook uit om deze actie te ondersteunen
in hun emails.

3. Onderschrijf de eisen die we
zullen overhandigen aan de
(toekomstige) rector hier.
Scan en teken hier:
Ugentwomensstrike.com

* ‘s Avonds om 19u30 vindt er ook een ‘Mars tegen
Seksisme’ plaats op de Groentenmarkt!

Niet op de openbare weg gooien

2. Neem deel aan onze prikactie aan het Rectoraat,
St-Pietersnieuwstraat 25 om 13u.* Iedereen is
welkom!

