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Yttrande angående – Göteborgsförslag (3132), 
Avsluta Göteborgs avtal med partnerstaden 
Shanghai i Kina 
 

Det är nu över 40 år sedan Kina öppnade upp för ekonomiska reformer och började vända 
sig ut mot omvärlden. Många trodde då att ett successivt uppöppnande skulle leda till 
demokratiska reformer och steg mot ökad frihet för landets befolkning. I nästan 35 år har 
Göteborg haft ett partnerskapsavtal med Shanghai. Grundtanken med ett 
partnerskapsavtal är god. Världen behöver mer samverkan och dialog – inte mindre.  

2013 lanserade Kinas president Xi Jinping Belt and Road Initiative – Sidenvägsinitiativet. 
Inom ramen för initiativet byggs både fysisk och digital infrastruktur över nästan hela 
världen. Genom att föra en mycket aggressiv ekonomiskt expansiv politik har den 
kinesiska regimen systematiskt flyttat fram positionerna runt om i världen. Bistånd i form 
av lån har till exempel försatt stora delar av Afrika i beroendeställning som förefaller 
närmast omöjligt att lirka sig ur.  

De massiva strategiska investeringarna handlar inte bara om handel och ekonomisk 
tillväxt. Xi Jinping har uttalat svulstiga visioner om Kinas centrala ställning för 
mänskligheten. Stormaktsambitionerna gäller på alla områden – ekonomiskt, militärt och 
kulturellt. 

Samtidigt som Kina tillåtits bli en allt tyngre aktör på världsscenen har förväntningarna 
på en utveckling i demokratisk riktning kommit på skam. Regimens diplomatiska 
representanter runt om i världen slår med kraft ifrån sig kritik och uttalar hot mot politiker 
och andra som riktar krav mot Kina om att respektera mänskliga rättigheter. Det 
förekommer även i Sverige, där både regeringsföreträdare och partiledare fått motta hot 
och tillrättavisningar. Dessutom varnar den svenska säkerhetspolisen för att Kina ägnar 
sig åt alltmer omfattande och systematiskt företagsspionage som särskilt riktats mot 
Västsverige. De mångåriga partnerskap och samarbeten som vi en gång såg som kanaler 
för samverkan och påverkan i frihetlig riktning har inte kunnat fylla den funktion vi 
hoppats på.  

Under de senaste månaderna har vi kunnat ta del av rapporter om något som skulle kunna 
handla om ett ”tyst” folkmord i Xinjiangprovinsen. Tvångssteriliseringar och 
tvångsaborter har lett till en kraftigt minskad uigurisk befolkning. Rapporterna vittnar 
även om omfattande tvångsarbete och så kallade omskolningsläger. En helt färsk rapport 
beskriver en liknande situation i Tibet, där över en halv miljon tibetaner ska ha genomgått 
liknande ”lägerverksamhet” bara i år.  
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I somras trädde också den nya kritiserade säkerhetslagen i kraft i Hong Kong. Den är i 
sina gränslösa anspråk ett angrepp mot hela den fria världen. Den som kritiserar lagen 
eller förespråkar ett självständigt Hong Kong, var som helst i hela världen, kan gripas och 
dömas upp till livstids fängelse om denne besöker det kinesiska fastlandet – om så bara 
för att byta flyg. Redan nu har hundratals Hong Kong-bor arresterats till följd av den nya 
lagen. Uppgörelsen med ”ett land, två system” som skulle garantera Hong Kong fortsatt 
frihet är historia. Kristdemokraterna anser att den fria världen måste stå enade mot den 
kinesiska regimens systematiska brott mot mänskliga rättigheter och att ett sätt att göra 
det kan vara att, som en tydlig markering, säga upp partnerskap. 

Eftersom Kristdemokraterna endast har en ersättarplats i Kommunstyrelsen saknar partiet 
yrkanderätt. Kristdemokraterna anser dock att Göteborgs snart 35-åriga partnerskapsavtal 
med Shanghai bör sägas upp och hade därför yrkat för att bereda Göteborgsförslag (3132) 
vidare. 
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Yttrande angående – Göteborgsförslaget 
[3132] Avsluta Göteborgs avtal med Shanghai 
 

Yttrande 
SD Göteborg har sedan 2016 kritiserat det vänskapsavtal Göteborg har med 
Kina och Shanghai. Vi har flertalet gånger yrkat på att Göteborgs stad säger upp 
och avslutar de samarbetsavtal, samförståndsavtal, vänortsavtalen, partnerskap 
med flera som Göteborgs stad har med Shanghai, Xian och övriga Kina. Vi 
kommer därför självklart att bifalla liggande förslag. 
 
Samarbetet mellan Göteborg och Shanghai regleras genom Partnerskapsavtal 
som har tecknats återkommande sedan mitten av 80-talet. Det löpande arbetet 
har däremot genomförts inom ramarna för treåriga samförståndsavtal. 

I våras kunde göteborgarna läsa att det är samförståndsavtalet mellan Göteborg 
och Shanghai som nu inte kommer att förnyas. Detta är förstås välkommet och 
ligger i linje med vad Sverigedemokraterna tidigare yrkat. Däremot lämnas 
partnerskapsavtalet som sådant utan åtgärd. Det är otillräckligt och oförsvarbart. 
Hela partnerskapsavtalet ska rivas upp och slängas på historiens skräphög. 

Sverigedemokraterna har vid upprepade tillfällen kritiserat stadens omfamnande 
av Kinas mjuka maktpolitik. 

• 2016 yrkade vi på att samförståndsavtalet skulle innehålla skarpare 
formuleringar vad gäller mänskliga rättigheter, fri media och demokrati. 
 

• 2019 yrkade vi på att staden inte skulle förnya avtalet med Shanghai.  

 
Vid dessa tillfällen har vi påpekat hur Kina blivit allt mer repressivt. Det Kinesiska 
kommunistpartiet har ökat sin kontroll över statens förvaltningar, media, internet, 
religiösa grupper, universitet, företag och civilsamhälle. Detta har inneburit 
otaliga brott mot den egna befolkningen. Kommunistpartiet har upprättat 
interneringsläger i Xinjang-provinsen där man misstänker att över en miljon 
människor hålls fängslade. En halv miljon av deras barn har sedan blivit tagna 
från sina föräldrar och placerats på internatskolor för att ”uppfostras” i lojalitet.  

I Hongkong kämpar befolkningen för att de ska få behålla deras avtalsgrundade 
friheter från en allt mer beskärande fastlandskinesisk övermakt. Bakom dessa 
siffror och beskrivningar finns verkliga människor. Människor som göteborgaren 
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och publicisten Gui Minhai. Fängslad sedan 2015, skild från sin släkt och vänner 
av en godtycklig och maktfullkomlig partiapparat. 

Göteborgs stad kan inte rädda hela världen, men vi kan sluta spela det kinesiska 
kommunistpartiet i händerna. Vänortsavtalen kinesiska kommuner signerar med 
svenska motsvarigheter är inget annat än en mjuk maktpolitik som syftar till öka 
deras egen prestige och legitimitet. Vi ska inte heller blunda för det faktum att det 
offentliga i Kina är sammanflätat med samma parti som begått ovan nämnda 
brott mot mänskligheten. Ett samarbete med en kinesisk kommun är därmed 
oundvikligen också ett samarbete med det kinesiska kommunistpartiet. 

Av denna anledning så har Sverigedemokraterna tidigare yrkat att alla avtal 
mellan Göteborgs stad och Shanghai, Xian och övriga Kina, däribland 
partnerskapsavtalet, ska rivas upp. Vi ställer oss därför också bakom liggande 
förslag. Allt annat vore förödande för stadenstillförlitlighet i fråga om demokrati 
och mänsklig anständighet. 
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Yrkande angående Göteborgsförslag [3132] - 
Avsluta Göteborgs avtal med partnerstaden 
Shanghai i Kina 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Göteborgsförslag [3132] om att avsluta Göteborgs avtal med partnerstaden Shanghai i 
Kina bereds vidare.  

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa anser att det otillräckligt att partnerstadssavtalet med Shanghai inte är 
aktivt utan vi anser att även de underavtal som är knuta till partnerstadsavtalet ska 
avslutas. Stadens samarbeten med städer i andra länder ska ta hänsyn till demokrati och 
mänskliga rättigheter och inte enbart ekonomiska intressen. Kina har utvecklats långt 
ifrån demokratiska principer och grundläggande mänskliga rättigheter vilket gör att 
stadens samarbeten med Shanghai blir problematiska. Därför bör Göteborgsförslag 3132 
beredas vidare.  
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Göteborgsförslag [3132] för beslut - Avsluta 
Göteborgs avtal med partnerstaden Shanghai 
i Kina 
Ärendet 
Göteborgsförslaget [ID=3132] har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar. 
Förslaget med namnunderskrifter och eventuella kommentarer redovisas i bilagan till 
detta tjänsteutlåtande. 

Förslagsställaren anser att Göteborgs Stad bör avsluta Göteborgs avtal med partnerstaden 
Shanghai i Kina.  

Stadsledningskontorets övergripande bedömning 
I delårsrapporten mars 2020 för kommunledningen (diarienummer 0251/20) 
sammanfattas och utvärderas uppföljningen av handlingsplanen kopplat till 
samförståndsavtalet med Shanghai 2017 - 2019.  

Stadsledningskontoret konstaterade sammanfattningsvis att samarbetet med Shanghai 
främst är viktigt inom näringslivet, hamnen och för akademin. Inom ramen för 
grundavtalet ”Memorandum of Cooperation” och utifrån sina grunduppdrag kan Business 
Region Göteborg AB och Göteborgs Hamn AB fortsätta sina utbyten med Shanghai om 
de önskar/bedömer det som ändamålsenligt. Därutöver bedömer stadsledningskontoret att 
det inte är aktuellt med nya tre-åriga uppdateringar av samförståndsavtalet ej heller att ta 
fram någon ytterligare handlingsplan. 

Kommunstyrelsen fattade beslut 2020-05-06 § 405 i enlighet med stadsledningskontorets 
förslag. 

 

Magnús Sigfússon  Eva Hessman 

Direktör Samhälle och omvärld Stadsdirektör 

 

Bilaga 
Göteborgsförslag [3132] för beslut - Avsluta Göteborgs avtal med partnerstaden Shanghai 
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Handläggare 
Gunilla Bökmark 
Telefon: 031-368 06 34 
E-post: gunilla.bokmark@stadshuset.goteborg.se  
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Ärende ID: 3132 (E-förslag)
Skapat 2020-04-22 20:55:24 av Publik användare

Förslaget gäller Övrigt/Annat

Rubrik Avsluta Göteborgs avtal med partnerstaden Shanghai i Kina.

Sammanfattning Göteborgs nuvarande avtal med Shanghai legitimerar det Kinesiska
kommunistpartiets (KKP) politik och därför bör avtalet avbrytas.
KKP har ingen respekt för mänskliga rättigheter i eller utanför Kina.
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Ärende ID: 3132 (E-förslag)
Skapat 2020-04-22 20:55:24 av Publik användare

Hela förslaget Göteborg har sedan 1986 tecknat ett formellt partnerstadsavtal med
Shanghai. Man har samarbetat kring bland annat handel,
avfallshantering, kollektivtrafik, kultur, utbildning, sport, hälsa och
miljövård. Nu i vår ska det beslutas om Göteborg ska förlänga avtalet
med ytterligare tre år eller avbryta det. Sedan 2019 har sju andra
kommuner i Sverige avbrutit liknande samarbeten med Kina.
 
Johan Lagerkvist (professor i kinesisk kultur och språk vid Stockholms
Universitet) menar att i tex vänortssamarbeten finns den kinesiska
staten alltid som en tydlig support för den kinesiska parten. ”Har man
ett samarbete med en kommun så har man det även med det Kinesiska
kommunistpartiet”, enligt radioprogrammet Kaliber.
KKP har bara ett intresse och det är att behålla sin makt i Kina och
förstärka den ute i världen. Kinas ledare Xi Jinping mål är att Kina skall
vara världsledande och dominerande på alla områden år 2049, då partiet
har sitt hundraårsjubileum sedan kommunistpartiet tog makten. 
 
Vi måste vara uppmärksamma på vad som händer i Kina och vad KKP
gör utanför Kina och förstå vem vi har att göra med!
 
Mänskliga rättigheter: Kommunistpartiet har alltid förföljt vissa grupper i
samhället,  idag fortsätter förföljelsen av grupper som tibetaner, uigurer,
falun gong-utövare, kristna, politiska dissidenter, även författare som
Gui Minhai. 
Rapporten från den oberoende internationella folktribunalen, China
Tribunal i London från 2019 vittnar om medicinskt folkmord i stor skala,
där falun gong-utövare är den största målgruppen som en ofrivillig
organbank. Enligt uppskattningen från China Tribunal handlar det om
organtransplantationer på mellan 60 000 och 100 000 årligen. Kanske
miljontals människor har mist livet under de senaste 20 åren.
 
Inskränkning av fri- och rättigheter och respekt för människoliv: det som
pågår i Hong Kong speglar ett krig mellan två system i världen, den fria
världen och de goda värderingar vi värnar om. Den andra sidan är Kinas
kommunistregims totalitära system.
Det kinesiska kommunistpartiet och dess hänsynslösa brist på respekt
för människoliv har en direkt påverkan på människors liv och
välbefinnande över hela världen.
Det senaste exemplet är hur all information om corona-virusets utbrott
under de första sex veckorna censurerades och mörkades. KKP förföljde
och tystade läkare och andra i Kina som försökte få ut informationen till
omvärlden. Dessa handlingar är orsaken till att folk i hela världen nu
hotas av viruset. Kommunistpartiets desinformation pågår ständigt.
 
Påverkan utomlands: KKP använder spionage, påtryckningar, hot och
påverkan på allmänheten, pressen och makthavare. Man köper och stjäl
teknik. Man använder Confucius-institut och skolor, uppbyggnad och
uppköp av infrastruktur i andra länder, allt för att kunna dominera
världen.
 
 Göteborgs nuvarande avtal med Shanghai legitimerar Kinesiska
kommunistpartiets politik och därför måste det avbrytas. 
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Länkar 1. Brott mot mänskliga rättigheter
https://chinatribunal.com/

2. Dokumentärfilm The CCP method, Deceive InfiltrateDominate:
https://tv.faluninfo.net/the-ccp-method-documentary/

3. Göteborgare måste försämra relationen med Kina:
https://www.expressen.se/gt/ledare/csaba-perlenberg/goteborg-maste-
forsamra-relationen-med-
kina/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=email

4. Kina och de svenska systerstäderna:
https://sverigesradio.se/avsnitt/1479988

5. Studier har visat att om KKP hade agerat tidigare, hade spridningen
av viruset kunnat bromsas med upp till 95%
https://www.southampton.ac.uk/news/2020/03/covid-19-china.page

Slutdatum 2020-07-21

Förslaget lämnas till Kommunstyrelsen
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