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část první. 
OMG – openness, mindfulness, 
glocalization 
I přesto, že si určitá část z nás tohle přeje, FHS neexistuje v izolaci (oh no). Život fakulty a jejího obyvatelstva se
tvoří a formuje pod vlivem různých globálních i lokálních procesů, ať už se jedná o energetickou, politickou,
ekonomickou či jakoukoliv jinou krizi (jeez, máme fakt hodně krizí). Fakultní rozhodovací procesy by měly brát
v potaz globální a lokální faktory a zároveň být transparentní a otevřené všem studujícím, vyučujícím a
administrativě. Vím, že to zní strašně obecně, já na to nemám žádné univerzální řešení (bůůůů), ale můžeme
začít tímhle:

- Zapojit do rozhodovacích procesu skupiny, které (mám pocit) se na nich současně nepodílí (např. studující
ze zahraničí nebo pracovnice administrativy)

- Otevřeně informovat obyvatelstvo fakulty o tom, co je teď na pořadu dne (otázky financování, strukturální
změny, celouniverzitní dění)

- Zajistit možnost poskytnout zpětnou vazbu nebo zaslat podnět a to způsobem, který je přístupný,
srozumitelný a anonymní



část druhá. 
WTF – we, the future
Často slyšíme, že jsme budoucnost. Mne to hodně frustruje a děsí, ale v něčem to asi pravda je. Ale budoucnost
nastane i bez nás, cílem by však mělo být, abychom se v této budoucnosti viděli (a ideálně živí). Ano, je to ta část
volebního programu, kde budu mluvit o udržitelnosti. Bohužel nejsem na tyto věci odbornice (prozradím vám, že nejsem
odbornice na spoustu věcí, ale budiž), znám však spoustu šikovných lidí, kteří o tom vědí hodně zajímavých věcí (a
hodně z těch zajímavých věcí realizují) a kterým na fakultě záleží. Tak třeba je přizveme jako expertstvo?

Ale tahle sekce není pouze o krizi klimatické, ale i osobní. Všichni jsme neustále vystaveni neoliberálním trendům, kultu
efektivity a kapitalistickým kecům. Tohle hodně nemám ráda, ale je to můj osobní názor. Není však fér, když vidím své
spolužactvo, jak se hroutí pod všemi možnými tlaky, které jim brání v realizaci svého základního práva na vzdělání.
Destroy capitalism bohužel není současně fungující strategie (ale třeba někdy?), můžeme však začít osvětou a
vytvářením mechanismů vzájemné i institucionální podpory.

- Usilovat o udržitelnost fakulty skrze little steps (omezení použití jednorázového nádobí v bufetu Troja, jednání s
vedením menz o rozšíření vegetariánské nabídky a zavedení veganských jídel, otázka energetické spravedlnosti)

- Obracet se na expertstvo pro know-how

- Vytvořit dětský koutek pro studující a vyučující, aby se mohli zapojovat do výuky

- Bojovat proti xenofobii, sexismu, rasismu a všem nenávistným postojům skrze mechanismy hlášení nevhodného
chování a instituce ombudsmanského typu



část třetí. 
LOL – lots of love

Na FHS jsem už fakt dlouho (od roku 2011) a ve spoustě ohledů mi zachránila život (jako fakt). Mám ji ráda, záleží mi na

ní a věřím, že má obrovský potenciál, který se často ztrácí za nekonečnými kritikami všemi směry, architekturními

cenami, frustrací všech zúčastněných a pocitem, že se stejně nic nezmění. Já ten pocit moc dobře znám (here comes

a big twist – jsem z Ruska) a fakt nikomu nepřeji, aby jej zažili. V měřítku státu to může vést k válečnému konfliktu.

V měřítku fakulty to může vést k tomu, že bude vychovávat lidi, kteří ty válečné konflikty budou podporovat (p*t*n

ch*jl*). Pojďme vytvářet i nadále prostředí, kde se budeme cítit v bezpečí, kde si budeme navzájem naslouchat a kde
kromě kritického myšlení, jež je v době post-pravdy hoooodně důležité, budeme rozvíjet empatii a pochopení.

Za pokus nic nedáš.


