
 

Rosaria: ‘UNA-besluit verkeerd en afkeurenswaardig’  
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WILLEMSTAD — Nog een gastdocent op de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) heeft zich uitgesproken tegen het 

‘ontslag’ van gastdocent ondernemingsrecht en advocaat Karel Frielink. Ditmaal laat Alex Rosaria van zich horen. Volgens 

hem zijn het besluit en met name de argumenten om Frielink niet langer als gastdocent op de rechtenfaculteit in te zetten 

verkeerd, ongerechtvaardigd en afkeurenswaardig. 

Gisteren maakte gastdocent Saskia van de Griek haar ontslag bekend. Zij was samen met Frielink verantwoordelijk voor het vak. Ook zij 

keurde het besluit af en toonde zich solidair met Frielink door zelf op te stappen. 

De studenten zijn volgens Rosaria door het UNA-besluit de dupe. Rosaria is als gastdocent International Trade bij de universiteit 

betrokken. Hij doceert het vak aan de Sociaal Economische Faculteit (SEF). Rosaria meent dat het besluit moet worden ingetrokken. 

Het besluit komt namelijk aan de essentie van hoger onderwijs: namelijk academische vrijheid voor zowel studenten als docenten om 

een mening te vormen op basis van denken en feiten. 

“Het is onbegrijpelijk dat een universiteit die de naam van Moises da Costa Gomez draagt, de voorvechter van een eigen 

universiteitsinstelling, een beslissing neemt die niet in het belang van de student is”, aldus Rosaria. “Het is te hopen dat het 

studentenbelang prevaleert. Ook is het te hopen, ongeacht hoe groot de verleiding is, dat UNA niet van de essentie van haar bestaan 

afwijkt, namelijk een instituut voor academische vrijheid. UNA, trek je ontslagbesluit in”, aldus Rosaria. 

Rosaria is ook de politiek leider van de buitenparlementaire partij Pais. In het verleden was hij onder andere minister van Economische 

en Arbeidszaken en staatssecretaris van Financiën. 

 

Vervangers 

Het ochtendblad Extra berichtte vanochtend dat er inmiddels vervanging voor Frielink is gevonden. Dat zou waarnemend rector 

magnificus Francis de Lanoy hebben gezegd. De lessen vangen 31 januari aan. De namen van de nieuwe gastdocenten zijn niet 

bekend. Decaan van de rechtenfaculteit, Peter Klik, onthield zich van commentaar. De Lanoy was bij het ter perse gaan van deze krant 

niet voor commentaar bereikbaar. 
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