
Van: gokhan.tunc@eu-china-focus.eu <gokhan.tunc@eu-china-focus.eu> 
Verzonden: vrijdag, september 23, 2022 2:24 PM 
Aan: Knol-van Leeuwen, Anneke <anneke.knol@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: Vriendenband met Guangdong  

   

Geachte gedeputeerde, 

Onlangs hebben wij kennis genomen van het artikel "Utrecht 'ontvriendt' Chinese provincie vanwege 
mensenrechtenschendingen" (zie bron).  

Als EU China Focus zijn wij als geen ander bekend met de kansen en risico's die gepaard gaan met het 
onderhouden van stedenrelaties met China. Met name in de huidige politiek is dit een zeer belangrijk 
en gevoelig onderwerp waarbij zorgvuldigheid in besluiten sterk te adviseren is. 

Wij willen u als gedeputeerde graag vrijblijvend adviseren omtrent de band met de Chinese provincie 
Guangdong.  

Ter steun raden wij het u aan om kennis te nemen van een presentatie van een gerenommeerd 
China expert die met regelmaat presentaties geeft bij diverse parlementen in de 
EU: https://www.youtube.com/watch?v=9wieBfaAB3Q 

Wij zijn er van overtuigd dat deze informatie u op voorhand zal helpen in het besluitvormingsproces. 

Graag komen wij hiervoor verder met u in gesprek. 

Bron: https://nos.nl/artikel/2445415-utrecht-ontvriendt-chinese-provincie-vanwege-
mensenrechtenschendingen  

Met vriendelijke groeten, 

  

drs. Gökhan Tunc RA 

EU China Focus 

T: 06 87 34 69 68 

E: gokhan.tunc@eu-china-focus.eu 

W: http://eu-china-focus.eu 

 

  

Wilt u onafhankelijk en objectief inzicht in hoe China (de CCP) werkt? 
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Bekijk de onthullende documentaire 'De werkwijze van de CCP'  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=qBINmkCjb-0&t=1s  

 
De informatie in dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Is dit bericht niet voor u 
bedoeld? Dan vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken, maar ons te informeren door het bericht 
te beantwoorden en daarna te verwijderen. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp.  
 
  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

drs. Gökhan Tunc RA 

EU China Focus 

T: 06 87 34 69 68 

E: gokhan.tunc@eu-china-focus.eu 

W: http://eu-china-focus.eu 
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