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Yrkande om partnerskapsavtalet med Kina

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen
1. När nuvarande partnerskapsavtalet mellan Shanghai och Göteborg löper ut 2019, så
skall avtalet inte förnyas för ytterligare en period.

Yrkandet
Det första partnerskapsavtalet mellan Shanghai och Göteborg slöts år 1986. Två år
därefter valde den kinesiska staten att massakrera de modiga studenter som tog till orda
för frihet och rättvisa på Himmelska Fridens Torg. Sedan dess har Göteborg godtroget
förnyat partnerskapsavtalet mellan städerna. Snart är det åter dags att ta ett nytt beslut i
frågan när nuvarande avtal löper ut 2019. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att
avtalet inte ska förnyas. Inget nytt avtal ska slutas förrän genuina och betydande framsteg
gjorts i Kina gällande demokrati och mänskliga rättigheter.
Närmanden mellan Västvärlden och Kina har byggt på en chimär. Idén var, att ger man
bara våra kinesiska fränder tillräcklig uppmuntran och de rätta incitamenten så skulle de
börja anta demokratiska fri- och rättigheter av egen fri vilja. Historien kunde ju bara
förflytta sig i en riktning: Mer demokrati och fler individuella rättigheter. Det var i den
andan som Göteborgs Stad ingick sitt partnerskapsavtal med Shanghai.
Denna hoppfulla, men naiva inställning, har däremot inte infriats. Istället rapporterar
exempelvis institutet Freedom House att Kina blivit allt mer repressivt de senaste åren.
Det styrande Kinesiska Kommunistpartiet har ökat sin kontroll över statens förvaltningar,
media, internet, religiösa grupper, universitet, företag och civilsamhälleti. Ett aktuellt
exempel i denna utveckling är upprinnelsen till den senaste vågen av protester som sköljt
över Hongkong. Protesterna bröt ut när det uppdagades att Fastlandskina ville göra det
enklare att utlämna brottsmisstänkta från Hongkong till fastlandetii. Något som onekligen
skulle göra det enklare för Kina att slå ned på demokratikämpar som tagit sin tillflykt till
denna prekära bastion av demokrati och frihet.
Ett annat exempel på Kinas repression är fängslandet av göteborgaren och publicisten Gui
Minhai. Hans brott är att han publicerat böcker som sätter Kinas maktelit i dålig dager.
Däribland en bok om Mao Zedongs sexliv.
För Göteborgs Stads del så kan vi inte fortsatt blunda för den här utvecklingen. I ett land
där Kommunistpartiet dominerar varje mänsklig sfär och där Partiet och stadsförvaltning
oundvikligt är sammanflätade så kan inte staden Shanghai undgå kritik på dessa punkter.
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Av denna anledning så yrkar Sverigedemokraterna att partnerskapsavtalet inte ska
förnyas för ytterligare en period. Allt annat vore förödande för vår tillförlitlighet i fråga
om demokrati och mänsklig anständighet.

Bilagor
1.Yrkande SD partnerskap Shanghai KS 2016-10-05 Ärende 2.2.6

i
ii

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/china
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/detta-har-hant-protesterna-i-hongkong
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BILAGA 1

Tilläggsyrkande (SD)
Kommunstyrelsen 2016-10-05
Ärende 2.2.6

Partnerskapsavtal mellan Shanghai och Göteborg
Sverigedemokraterna trycker hårt på att all kommunal verksamhet ska vara
motiverad och generera ett mervärde. Tjänsteutlåtandet tar upp ett antal exempel
på mervärde, och nämner bland annat att investeringar som skapar jobb, och
nämner även forskningssamarbete. Man nämner även att många storföretag har
sitt kontor i Shanghai.
Ur ett rent ekonomisk perspektiv finns det säkert många fördelar med ett
partnerskap.
Avtalet innehåller elva punkter som är väl avvägda både vad gäller innehåll som
formulering.
Men det saknas en viktig punkt. Kanske den viktigaste, nämligen demokrati och
mänskliga rättigheter. (XII Democracy and human rights)
Citat från Wikipedia:
”Folkrepubliken är en kommunistisk enpartidiktatur under ledning av kinas
kommunistiska parti”
Här finns inte ens ett försök att efterlikna en demokrati, som exempelvis Ryssland
som har 4 partier i sitt parlament, men ändå inte definieras som en demokrati
bland flera västländer.
Vi får lära oss att diktaturer, vare sig det gäller islamistiska, kommunistiska eller
fascistiska är något som vi ska ta avstånd från och bojkotta. Nu har Kina öppnat
upp sig för marknadsekonomi, och industrin blomstrar och levnadsstandarden
ökar kraftigt.
Men har man inte glömt något? Vad tog allt avståndstagande från kommunism
och värnandet om mänskliga rättigheter vägen? Vart har ideologin tagit vägen?
Vad har ni för värdegrund om ni inte vågar nämna demokrati i avtalet?
Mp ni vet väl att Kina är det land som står för de mest flagranta miljöbrott i
världen, den sämsta luften och bidrar med mest med växthusgaser. Tror ni i Mp
att några rader om green city i avtalet kommer att förändra någonting? Här hade ni
kunnat hjälpa till med en skarpare formulering. (Punkt VII Energi and
Environment)
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S och V ni är i alla fall ärliga när ni står upp för samarbete med
kommunistregimen i Kina, och SD förväntar sig tyvärr inte att ni ändrar er i denna
fråga.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att inför en tolfte punkt i avtalet:
XII Democracy and human rights
The parties will commit themselves to
1) Democracy, freedom of speech, and human rights.
2) Ensure that every citizen has the right to express themselves in written and
spoken words and organize themselves in unions and political parties.
3) Ensure that every citizen is released from discrimination based on gender,
sexual preference, race, language, religion, disability, age, or political
opinions
4) Work for a free and independent press.
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