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Yttrande angående Yrkande från D om att 
avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs 
Stad och Sydafrika 
Yttrandet 
Göteborgs Stad har sedan år 1999 tillbaka ett formellt samarbete med Nelson Mandela 
Bay. Tidigare har samarbetet kretsat kring olika ansvarsområden som näringsliv och 
utbildning. Nuvarande parterskapsperiod mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay 
pågår fram till år 2025 efter att kommunstyrelsen beslutade att förlänga avtalet i 
november 2020. Då partnerskapsperioden pågår ser vi ingen anledning att upphäva 
samarbetet. Om det framgår att samarbetet inte fungerar när partnerskapsperioden ska 
förlängas så avser vi att låta samarbetet mellan städerna löpa ut.  
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Yrkande angående – avbryta alla samarbeten mellan 
Göteborgs Stad och Sydafrika 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Yrkandet från Demokraterna avslås. 
 

Yrkandet 
Göteborgs samarbete med Nelson Mandela Bay har, under många år, varit framgångsrikt och givande 
för alla inblandade parter. Sveriges bilaterala relationer med Sydafrika, och de relationer som finns 
länderna emellan genom internationella institutioner, sker på statlig nivå. Göteborg som kommun 
samarbetar med Nelson Mandela Bay, som styrs av partiet DA, och inte med den sydafrikanska 
regeringen eller det regerande partiet ANC.  
 
Att upplösa ett mellankommunalt samarbete baserat på invändningar mot den sydafrikanska 
regeringens voteringsmönster i FN:s generalförsamling vore att låta kommunstyrelsen förvandlas till 
ett utrikespolitiskt forum, vilket inte rimmar med styrelsens lagliga och demokratiska roll. Vi föreslår 
därför att Demokraternas yrkande avslås.  
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Kommunstyrelsen 
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Yrkande                                                                        Demokraterna 
 
Datum: 2022-11-02                                                  Ärende: NYTT 
 
 
Yrkande angående - Avbryta alla samarbeten mellan 
Göteborgs Stad och Sydafrika. 
 
 
Förslag till beslut  
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Göteborgs Stad avbryter omedelbart alla former av samarbete med Sydafrika tills vidare. 
 
 
 
Yrkandet  
 
Det är djupt beklagligt att styrande ANC i Sydafrika, trots sin egen historia om att bekämpa förtryck, 
väljer total undfallenhet gentemot en galen mördarregim i Ryssland. 
 
Sydafrika avstod i FN från att delta i den självklara omröstningen i FN:s generalförsamling den 2:e 
mars 2022. Omröstningen gällde att kräva att Ryssland drog tillbaka sina militära styrkor från Ukraina. 
 
Den 8 april 2022 var det dags igen, Sydafrika lägger ned sin röst i generalförsamlingen i beslutet om 
att suspendera Ryssland från FN:s råd om mänskliga rättigheter för ryska regimens vidriga attacker på 
civila i Ukraina. 
 
Den 12 oktober kommer ytterligare en total undfallenhet från Sydafrika; de vägrar delta i 
generalförsamlingens omröstning om att kraftfullt fördöma den ryska fullständigt olagliga 
annekteringen av ukrainskt territorium, inkluderande regionerna Kherson, Luhansk, Donetsk och 
Zaporizhzhia. 
 
Detta är djupt beklagligt med tanke på Sydafrikas mål om att vara en röst för mänskliga rättigheter i 
världen, och med tanke på deras egna stora lidande under apartheidregimen. Med hänvisning till 
landets oacceptabla undfallenhet gentemot Putins mördarregim kan Göteborgs Stad inte fortsätta att 
samarbeta med Sydafrika och behöver dra sig ur alla samarbetsformer så snart som möjligt. 
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