Europese wetenschappelijke organisaties:
“handhaaf transparantie, open communicatie en mobiliteit van wetenschappers”
Wij, als Europese organisaties die betrokken zijn in wetenschap (inclusief sociale en
geesteswetenschappen), onderzoek, onderwijs en innovatie, hebben baat bij de open
uitwisseling van ideeën en mensen en wensen deze basis van wetenschappelijk onderzoek
dan ook te verdedigen.
Uit onze contacten met onderzoekers en organisaties in de VS en over de hele wereld zijn
we ons bewust van de angst onder onze collega's over de gevolgen van de lopende
beleidsheroriëntatie onder president Donald Trump en zijn regering. We zijn met name
bezorgd over de volgende ontwikkelingen:
•
•

•

Het Executive Order dat personen vanwege hun nationaliteit discrimineert;
Aanwijzingen dat wetenschappers die voor de overheid werken, beïnvloed worden
door het nieuwe beleid dat hun communicatie met de pers, beleidsmakers en de
bredere samenleving inperkt, en dat vereist dat overheidswetenschappers enkel
mogen publiceren met toestemming van superieuren;
De ongerechtvaardigde geloofwaardigheid van standpunten niet gebaseerd op feiten
en gedegen wetenschappelijke processen en gegevens op gebieden zoals de
klimaatwetenschap of veiligheid van vaccins.

Deze zijn in strijd met de principes van transparantie, open communicatie, mobiliteit van
onderzoekers en wetenschappers, die van vitaal belang zijn om de wetenschappelijke
vooruitgang die onze samenlevingen, economieën en culturen ten goede komt. Beperkingen
op onderzoek, wetenschappers en onderzoekscentra in ongemakkelijke gebieden hebben
geen plaats in de wetenschap.
Onze collega's werkzaam in de Verenigde Staten zullen hieronder lijden. Burgers in de
Verenigde Staten, maar evengoed Europa en landen en mensen over de hele wereld, zullen
de prijs betalen. Nu we geconfronteerd worden met ongekende uitdagingen, heeft de wereld
behoefte aan solide wetenschap en onderzoek, resulterend uit een open wetenschappelijk
proces waarin wetenschappers, studenten en innovatoren vrij hun visies en resultaten
kunnen uitwisselen, en zich over de landsgrenzen heen kunnen verplaatsen om te studeren
en te werken waar hun bijdragen het meest waardevol zijn.
Wij roepen de Europese regeringen en de Europese Commissie om de principes en waarden
die ten grondslag liggen aan wetenschappelijke vooruitgang te handhaven, om samen te
werken met hun tegenhangers in de Amerikaanse regering om een wereldwijd
wetenschappelijk systeem op basis van deze principes in stand te houden en om alle
maatregelen te nemen op nationaal en Europees niveau om onderzoekscapaciteit te
behouden en verhogen.
Deze principes en waarden zijn van vitaal belang voor onze samenlevingen, economieën en
culturen. En ze zullen dat blijven.

Dit is een vrije vertaling uit het Engels van de volledige open brief, verstuurd aan de Europese Raad,
de Europese Commissie en de eerste ministers en ministers voor wetenschap in Europa.
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Lijst van ondertekenaars
Academia Europaea
Accademia delle Scienze di Torino
ALLEA (ALL European Academies)
British Biophysical Society
Citizens of Academia, Poland
Danish National Committee for Biophysics
Young Academy of Belgium
EPSO, European Plant Science Organisation
Eurodoc
European Association of Social Anthropologists
European Association of Social Psychology
European Biophysical Societies' Association
European Crystallographic Association
European Educational Research Association
European Mathematical Society
European Physical Society
President and Executive European Science Foundation
European Society for Gene and Cell Therapy
European Society of Endocrinology
European University Association
EuroScience
Executive Committee of Turkish Biophysical Society
Federation of European Neuroscience Societies
French Biophysical Society
German Biophysical Society (Deutsche Gesellschaft für Biophysik)
International Consortium of Research Staff Associations (ICoRSA)
Informatics Europe
Italian Society of Pure and Applied Biophysics
LERU, League of European Research Universities
Marie Curie Alumni Association
Portuguese Biophysical Society
Pan European Region of the International Association for Dental Research
Polish Women Scientists Network - Fundacji Kobiety Nauki
Real Sociedad Matemática Española
ROARS (Return On Academic ReSearch, Italy)
Science Europe (Association of European Research Funding Agencies and Research
Performing Organisations)
Scientists for EU
Sense about Science EU
Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae
Spanish Biophysical Society
Swiss Academies of Arts and Sciences
The Royal Society
The Royal Danish Academy of Sciences and Letters
The Royal Institution of Great Britain
The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences KNAW
The Royal Swedish Academy of Sciences

