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Yrkande angående – Säga upp partnerskap med Kina. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs stad säger upp och avslutar de samarbetsavtal, 
samförståndsavtal, vänortsavtalen, partnerskap med flera som Göteborgs 
stad har med Shanghai, Xian och övriga Kina. 

Yrkandet 
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 dagarna 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 yrkar Sverigedemokraterna att alla avtal mellan 
Göteborgs stad och Shanghai, Xian och övriga Kina, däribland 
partnerskapsavtalet, ska rivas upp. Allt annat vore förödande för 
stadenstillförlitlighet i fråga om demokrati och mänsklig anständighet. 
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