
 
 

Geacht College van Bestuur, 
 
Op 25 augustus 2020 bracht het Parool naar buiten dat de UvA en de VU een samenwerking 
zijn aangegaan met Huawei.1 Een discussie barstte los waarin het hoofdzakelijk ging over de 
mogelijke risico’s op spionage en diefstal van intellectueel eigendom, maar opvallend genoeg 
bleef het ethische, mensenrechtelijke aspect van deze samenwerking flink onderbelicht. Op 
31 augustus verscheen echter een artikel in de Folia dat het mensenrechtelijke aspect van 
deze samenwerking aan het licht bracht.2 Derhalve besloten een aantal raadsleden, te weten 
Assamaual Saidi, Sofiya Koba en Julia Nguyen, de samenwerking nauwer onder de loep te 
nemen. In dit vergaderstuk trachten wij uw aandacht als College van Bestuur te vragen voor 
dit vraagstuk. Tevens zal het standpunt van de CSR met u gedeeld worden en vervolgens 
zullen wij u van ongevraagd advies voorzien. 
 
Uit verschillende openbare berichtgevingen en onderzoeken blijkt dat de Oeigoeren, een 
minderheid in de Chinese provincie Xinjiang, zijn onderworpen aan extensieve controles 
en beperkingen ten aanzien van religieuze, culturele en sociale aspecten van hun leven 
als onderdeel van het beleid van de Chinese overheid. Bovendien, zijn naar verluidt één 
miljoen Oeigoeren in zogenaamde ‘opvoedingskampen’ geplaatst met als doel 
modificatie van politieke voorkeuren, identiteiten en religieuze opvattingen3, door 

 
1 https://www.parool.nl/amsterdam/vu-en-uva-wetenschap-heeft-echt-baat-bij-samenwerking-
methuawei~bc314224/    
2 https://www.folia.nl/opinie/139768/huawei-draagt-bij-aan-de-genocidale-onderdrukking-
vanoeigoeren     

3 https://foreignpolicy.com/2018/08/22/chinas-mass-internment-camps-have-no-clear-end-insight/              
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enkelen bestempeld als ‘culturele genocide’.4 Huawei heeft een overeenkomst gesloten 
met lokale Chinese autoriteiten5 en is vanuit die hoedanigheid intensief betrokken bij de 
vervolgingen, hoofdzakelijk in het leveren van ‘intelligent high tech surveillance’ of ‘smart 
policing’, zoals camera bewaking (met verschillende herkenningsmechanismen), 
toezichthoudende systemen, en cloud computing. 6 Naar verluidt zorgt Huawei voor het 
verwerken alsook het analyseren van beeldmateriaal en gerichte zoekopdrachten in 
databases (men denke aan kleuren van auto’s, huidskleur en beweegrichtingen van 
burgers) om daarmee strafrechtelijke onderzoeken te ondersteunen.7 Ook in Nederland 
worden Oeigoeren onderdrukt door de Chinese overheid.8  
 
Gesteld wordt dat kritiek op Huawei eigenlijk kritiek is op China overwegende dat private 
bedrijven nauwelijks bestaan in China. Zouden wij tegen een samenwerking zijn met China, 
dan zouden wij volgens het CvB tegen elke samenwerking met een Chinese organisatie zijn 
en dat zou onterecht zijn. Antwoord hierop is in de eerste plaats dat in elke samenwerking 
met een bedrijf of institutie (Chinees of niet Chinees) mensenrechten meegewogen zouden 
moeten worden. Het verschil tussen Huawei en andere Chinese bedrijven is dat Huawei 
intensief betrokken is bij de vervolgingen en daarin een essentiële, moeilijk vervangbare, rol 
speelt. Zonder Huawei zouden de  persecuties in deze orde van grootte onmogelijk zijn.  
 

  
Op 25 augustus sloten de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit gezamenlijk 
een  overeenkomst met Huawei voor onderzoek in kunstmatige intelligentie. Deze 
samenwerking in de hoedanigheid van een zogenaamde  ‘DREAMS Lab’ heeft als doel het 
ontwikkelen van nieuwe generatie zoekmachines. De DREAMS Lab (Dialogues, 
REAsoning and Multilinguality of Search) is een samenwerking tussen: de Knowledge 
Representation and Reasoning group en de Computational Lexicology & Terminology 
Lab, beide aan de VU; de Information and Language Processing Systems aan de UvA en 
de Huawei Consumer Business Group. Huawei investeert 3,5 miljoen euro. 
Tegenstrijdige informatie bereikte ons over onder welk departement de samenwerking 
viel.  
 
Wij ontvangen derhalve graag meer informatie over de samenwerking met ten minste 
antwoord op de volgende vragen: 

- Welk(e) org(a)an(en) van de Universiteit van Amsterdam zijn betrokken 
geweest bij de totstandkoming van de samenwerking met Huawei? (bijv. UvA 
holding, een faculteit, etc.) 

 
4https://www.washingtonpost.com/gdprconsent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.co
m%2fopinions%2fglobalopinions%2fwhats-happening-in-xinjiang-is-
genocide%2f2020%2f07%2f06%2fcde3f9da-bfaa-11ea9fdd-b7ac6b051dc8_story.html   

5 https://www.sohu.com/a/231424240_118570   (try in google translate)  
6 https://www.nytimes.com/2019/05/22/world/asia/china-surveillance-xinjiang.html    
7 https://www.thetimes.co.uk/article/chinese-tech-giant-huawei-helps-to-persecute-uighurs-
7dfcb56nw  

8 https://www.trouw.nl/nieuws/ook-in-nederland-worden-oeigoeren-onderdrukt-door-
dechineseoverheid~bef14078/        
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- Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? Heeft Huawei de UvA benaderd of 
andersom? 

- Wanneer zijn de gesprekken met Huawei aangaande de huidige 
samenwerkingen begonnen? 

- Waarom is noch de COR, noch de CSR op de hoogte gesteld van deze 
samenwerking ? Welke organen binnen de UvA zijn wél op de hoogte gesteld? 

- Wat is de inhoud van de samenwerking? (verzoek samenwerkingscontract te 
mee te sturen) 

- Welke verplichtingen heeft de UvA in deze samenwerking? Welke 
verplichtingen heeft Huawei? 

- Wat is het doel van de samenwerking? Hoe lang duurt de samenwerking? 

 
Ons standpunt 
 
De CSR is tegen een samenwerking met Huawei. Huawei is evident betrokken bij grove 
mensenrechtenschendingen in Xhinjiang. De samenwerking met het bedrijf draagt bij aan het 
witwassen van de naam van Huawei, waardoor de mensenrechtenschendingen elders minder 
opvallen. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan het voortbestaan van het bedrijf, onder andere 
door het helpen wegnemen van concurrentie van andere zoekmachines. 
Derhalve is een samenwerking met dit bedrijf ethisch onverantwoord en onacceptabel. 
Een dergelijke samenwerking schaadt de goede reputatie en integriteit van onze 
universiteit, maar nog veel belangrijker; het draagt bij aan de onderdrukking van 
Oeigoeren in China.  
 
Om de onafhankelijkheid en integriteit van onze universiteit veilig te stellen is het van 
cruciaal belang om ethische, mensenrechtelijke bezwaren mee te wegen in de 
besluitvorming inzake samenwerkingen met externe partijen. Dit is in de huidige 
samenwerking niet/ onvoldoende gebeurd. Alleen de politieke belangen en 
veiligheidsrisico’s (risico op datadiefstal en spionage) zijn meegenomen.  
Wij stellen vast dat de afwezigheid van een commissie ethiek de grondslag vormt voor 
de huidige controversiële samenwerking en de aanwezigheid ervan juist de oplossing 
vormt voor toekomstige samenwerkingen. Een dergelijke commissie als vast 
procedureel onderdeel toetst samenwerkingen met externe partijen aan ethische, 
mensenrechtelijke maatstaven en komt vervolgens tot een oordeel.  
 
Al het bovenstaande afwegende, adviseren wij u het volgende: 

- De beëindiging van de samenwerking met Huawei, dan wel; 
- Een publiekelijk statement waarin het CvB de betrokkenheid van Huawei bij 

mensenrechtenschendingen in Xhinjiang erkent en veroordeelt 

Graag horen wij of u de betrokkenheid van Huawei in de onderdrukking van Oeigoeren 
erkent(zie verwijzingen). Tevens horen wij graag wat uw reactie is op ons standpunt ten 
aanzien van de samenwerking met Huawei en het idee van een ethische commissie zoals 
hierboven beschreven. 
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Hoogachtend, 
 
 
 
Nina Hol 
Voorzitter CSR 20|21 
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