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Yttrande angående yrkande om att häva 
partnerstadsrelation med Shanghai 
 

Miljöpartiet håller med i sak om att partnerskapsavtalet med Shanghai bör sägas upp. 
Detta har vi land annat yrkat på gemensamt med de rödgrönrosa två gånger under år 2020 
och vi kan tänka oss att återigen väcka denna fråga längre fram. Dock anser vi att det är 
viktigt att staden just nu fokuserar på Ryssland och angreppet på Ukraina. Att säga upp 
avtalet med Shanghai riskerar att flytta fokus från den akuta situationen i Ukraina.  
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Yrkande om att häva partnerstadsrelation 
med Shanghai 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen upphäver det vilande samförståndsavtalet och 

partnerstadsrelationen, samt eventuella tillhörande fördrag, mellan Göteborg stad 

och Shanghai. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omedelbart och enligt gängse praxis 

informera motparten Shanghai om att den vilande samförståndsavtalet, 

partnerstadsrelationen och alla Göteborgs Stads positioner och åtaganden som 

tillhör detta avtal är upphävda med anledning av Kinas fängslande av Gui 

Minhai, återkommande brott mot mänskliga rättigheter och brist på tydligt 

ställningstagande mot Rysslands angrepp på det ukrainska folket. 

Yrkandet 
Göteborgs Stad har sen 1986 haft ett en partnerstadsrelation och samförståndsavtal med 

Shanghai som under några år varit delvis vilande. 2020 fattades ett politiskt beslut att inte 

förnya avtalet, men som inte innefattade att avtalet och den underliggande 

partnerstadsrelationen i sin helhet faktiskt upphävdes. Även om partnerskapet under de 

senaste åren varit mycket begränsat så utgör ett samförståndsavtal – vilande eller icke – 

ändå en symbolisk markering.  

Rysslands militärangrepp på Ukraina har mötts av ett nästan universellt fördömande från 

världssamfundet, men ett tydligt undantag har varit den auktoritära regimen i Kina som 

inom kort kommer vara en av de få betydande internationella samarbetspartners Ryssland 

har kvar utanför energiområdet.  

Denna brist på respekt för folkrätten följer ett mönster där Kina begått otals brott mot 

mänskliga rättigheter och orättfärdigt fängslat den svenska författaren och bokförläggaren 

Gui Minhai. Göteborg ska vara en stad som värnar om frihet och demokrati, vi föreslår 

därför att staden omedelbart verkställer vad som var intentionen i år 2020 års beslut och 

häver partnerskapsrelationen och samförståndsavtalet med Shanghai.  

Vi finner det angeläget att relationen upphävs med omedelbar verkan och att motparten 

Shanghai i tydliga ordalag informeras om att detta sker till följd av den kinesiska statens 

fängslande Gui Minhai, brist på respekt för mänskliga rättigheter och att de är en av de få 

länder som inte tydligt tagit ställning mot Rysslands militärangrepp på det ukrainska 

folket. 
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