Beoogd president RUG-campus Yantai toont
geen respect voor democratisch proces
De aankomende communistische president van de Groningse campus in het Chinese Yantai
heeft geen respect voor de Nederlandse democratie, vindt universiteitsraadspartij Lijst
Calimero. “De opmerkingen van de president bieden weinig hoop op een goede
samenwerking”, aldus fractievoorzitter Henk-Jan Wondergem over het artikel in de
Volkskrant van maandag 15 januari jl.
In het artikel van de Volkskrant laat de beoogd president, Fu Zetian, zich laatdunkend uit
over het democratische proces aan de RUG. Dat schopt Lijst Calimero tegen het zere been,
want het recht op medezeggenschap is juist in de Nederlandse wet verankerd om studenten
en personeel inspraak te geven over de koers van de universiteit.
“Het openen van een campus in Yantai is een zware en ingewikkelde beslissing. Chinese
bemoeienis met aangelegenheden van de RUG draagt niet bij aan dat proces. Net zo goed
als wij respect moeten hebben voor Chinese aangelegenheden, lijkt het ons niet teveel
gevraagd dat China respect heeft voor de gang van zaken aan de RUG.”
Fu insinueert daarnaast dat de studentenvertegenwoordiging geen oog heeft voor de lange
termijn. “Alle partijen zitten in de universiteitsraad omdat zij het beste willen voor de RUG.
Als vertegenwoordigers van de studentengemeenschap kijken we juist naar de
langetermijneffecten van de plannen van de universiteit op zowel huidige als toekomstige
studenten. We vinden het jammer dat de heer Fu ons op deze manier wegzet.”
Wat Lijst Calimero het meeste steekt, is dat de schuld voor de vertraging bij de
medezeggenschap wordt neergelegd. “De reden dat er nog geen beslissing is genomen, is
dat het College van Bestuur een ondermaatse aanvraag heeft gepresenteerd in augustus.
Zonder financiële doorrekening, zonder exit-strategie, zonder risico-analyse. Daardoor
waren er nog een heleboel open vragen. Het college heeft uiteindelijk het plan
teruggetrokken en is nu bezig met een nieuwe aanvraag. Wij werken juist op alle manieren
mee om tot een vlot besluit te komen.”
Zodra het College van Bestuur de plannen voor de campus in Yantai op de agenda zet, zal
de universiteitsraad hier haar oordeel over moeten vellen.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk-Jan Wondergem, fractievoorzitter
Lijst Calimero. Telefoon: 06 55 53 11 17. Email: henkjanwondergem@lijstcalimero.nl.

Lijst Calimero is een universiteitsraadpartij bij de Rijksuniversiteit Groningen. De partij vindt het
belangrijk dat elke RUG-student kan rekenen op goed onderwijs en een waardevol diploma.
Studentgericht onderwijs, toekomstgericht onderwijs en een gezonde studieomgeving zijn
daarvoor onmisbaar. Meer informatie, een overzicht van alle persberichten en beeldmateriaal
vind u op lijstcalimero.nl/pers.
De branch campus Yantai is een beoogde joint venture tussen de lokale China Agricultural
University en de Rijksuniversiteit Groningen. Chinese studenten zullen in het plan in Yantai op
Nederlandse leest geschoeide opleidingen volgen met als sluitstuk een Nederlands RUGdiploma. De campus moet uiteindelijk plek bieden aan 10.000 studenten. Na ruim 3 jaar
plannen is het definitieve plan nog altijd niet aan de universiteitsraad voorgelegd.

