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Ontmoeting met professor Jan Wouters, Centre for Global Governance Studies, KU Leuven
Wat zijn concreet de activiteiten van deze Leerstoelen?
We zijn actief op diverse vlakken. Ten eerste geven we lessen op Masterniveau die studenten initiëren in de verschillende aspecten van de
betrekkingen tussen China en de EU: de Chinese wetgeving vanuit Europees perspectief, Oosterse en Westerse visies op filosofie, de Chinese en
mondiale politiek,… Ten tweede staan we ook in voor research projecten
en de bijhorende publicaties. Daarnaast organiseren we een brede waaier
aan evenementen voor studenten, onderzoekers, beleidsmensen en diverse instellingen. We hebben er sinds onze oprichting al meer dan 100
op ons actief. Tot slot participeert de leerstoel in relevante internationale
initiatieven zoals het EU-China Human Rights Network, de European China
Law Studies Association, de China-EU School of Law en het Europe China
Research and Advice Network.

Hoe is de samenwerking met het Fonds tot stand gekomen en wat omvat ze precies?
De samenwerking met het Fonds startte in 2008 en stelde de drie betrokken instellingen onder andere in staat nieuwe expertisecentra in het
leven te roepen. Het lessenaanbod betreffende China kon worden uitgebreid en zowel de intra- als interuniversitaire samenwerkingen konden
worden versterkt. Het uiteindelijke doel is om de interesse van studenten,
academici en overheid voor ons studiedomein aan te scherpen.

Welke verwezenlijking ligt u het nauwst aan het hart?
De diversiteit van de gerealiseerde initiatieven. Iets waar we bijzonder
trots op zijn, is de organisatie van de Euro-Asia Summer School die de
Leerstoel organiseert met het Leuven Centre for Global Governance Studies, in samenwerking met de Hitotsubashi University (Japan) en de Seoul
National University (Zuid-Korea). Bedoeling is getalenteerde studenten
uit Europa en Azië samen te brengen om kernaspecten inzake globaal
bestuur vanuit een vergelijkend standpunt te bestuderen. Het is een essentiële kans voor jong talent om in contact te komen en van gedachten

te wisselen, zodat er interculturele dialogen over global governance
ontstaan. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers volledig ondergedompeld worden in zowel de Aziatische als de Europese cultuur wordt de
Euro-Asia Summer School op beide continenten georganiseerd.

Wat voor toekomstplannen koestert u in samenwerking
met het Fonds?
We willen vooral voortgaan op de ingeslagen weg: de lessen die we aanbieden blijven organiseren, een ruim publiek van junior en senior experts
inzake de relaties tussen de Europese Unie en China blijven bereiken via
een brede waaier aan events, en werken aan hoogstaand onderzoek dat
leidt tot internationale publicaties. Tot slot willen we ons netwerk van internationale partners in China en de rest van de wereld verder uitbreiden.
“De Leerstoel aan de UCL focust vooral op het buitenlandse beleid van
China, met een bijzondere aandacht voor de relaties met de Europese
Unie”, preciseert professor Tanguy de Wilde, die er de Leerstoel EU China
voorzit. “Een van onze objectieven is om China te situeren in verhouding
tot de andere grootmachten op de internationale scène. We kaderen dat
binnen een globale reflectie over de geopolitieke verhoudingen en de
buitenlandse politiek van grootmachten, vooral dan van de BRICS waar
China deel van uitmaakt. Binnen dit kader laat de Leerstoel ons toe om
meer lessen aan te bieden over China, Azië en de opkomende landen. We
konden ook een documentatiecentrum uitbouwen, dat heel populair is bij
de studenten. Parallel maken we ook werk van talrijke publicaties en analyserapporten. Ten slotte ontwikkelden we ook interuniversitaire samenwerkingsverbanden, in het bijzonder met de universiteit van Zhejiang.
Die laten vele uitwisselingen van zowel studenten als professoren toe.”
De Leerstoel illustreert de wil van het Fonds om het inzicht in de economische en geopolitieke mechanismen van onze wereld te bevorderen.
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