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Dnr KS 2018-284

Kommunstyrelsen

Kommunens samarbete med Guangzhou, svar på motion
(C) (V)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första beslutsats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att
tillsvidare stoppa allt politiskt utbyte mellan Linköpings kommun och Kina
samt Guangzhou.
2. Motionens andra beslutsats besvaras med hänvisning till tidigare uttalanden
från ledande förtroendevalda i Linköpings kommun.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa efterlevnaden till beslutad Internationell strategi samt att följa och tillämpa nationella beslut om
begränsningar i vänskapligt utbyte eller andra restriktioner som kommunen
ska förhålla sig till.
Ärende
Muharrem Demirok (C) och Jessica Eek (V) föreslår i en motion daterad 201803-13 att:


Kommunen tillfälligt stoppar sitt engagemang med Kina och
Guangzhou, med hänvisning till den senaste tidens händelser.



Kommunen offentligt stöttar utrikesministern i dennes kritik mot
fängslandet av Gui Minhai.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Samarbetet mellan Guangzhou och Linköpings kommun inleddes med att
Guangzhou tog kontakt med Linköpings kommun 1994.
1997 undertecknades ett systerortsavtal mellan städerna. 2017, i samband med
uppmärksammandet av den 20-åriga relationen mellan städerna undertecknades
ett nytt systerortsavtal.
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Under åren 1997-2013 skedde ett flertal besök i båda riktningar då
förtroendevalda deltog.
Synpunkter från den politiska majoriteten
En kommun är grundpelare i det svenska demokratiska bygget. Således bör
även kommunens internationella samarbeten demokratisäkras. Samarbeten bör
endast finnas med demokratiska institutioner som står upp för medborgerliga
och politiska rättigheter. I skrivelsen ”Arbetet i frågor som rör Kina, Skr.
2019/20:18” skriver regeringen ”Regeringens rapport om mänskliga
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kina, som publicerades i
juni 2019, bekräftar bilden av att situationen för de medborgerliga och
politiska rättigheterna är allvarlig.”
Ansvaret för vilka vi samarbetar med och vilka åsikter vi legitimerar faller
tungt på oss som kommun.
Kommunen hade under den förra mandatperioden genomfört närmare 20
officiella besök till Kina eller mottagit kinesiska delegationer i Linköping. Fler
än till samtliga övriga vänorter tillsammans. Under samma period har
kommunledningen inte ens besökt Bryssel och dess demokratiska institutioner.
I det av fullmäktige antagna samverkansprogrammet från Allians för
Linköping står det: ”Kommunens internationella arbete har varit spretigt och
ofokuserat och det har varit svårt att se nyttan för kommunen. Därför vill vi se
ett skifte i kommunens internationella arbete. Vi vill stärka det internationella
arbetet och fokusera det till inom EU och till vårt närområde.”
Att tillsvidare stoppa allt utbyte mellan kommunen och Kina samt Guangzhou
vore ett steg mot att ytterligare fokusera vårt internationella arbete till inom EU
och vårt närområde.
Uttalanden har även gjorts från ledande förtroendevalda i den politiska
majoriteten till stöd för utrikesministern i dennes kritik mot fängslandet av Gui
Minhai. Stöd till Sveriges regering har även uttryckts efter hot från Kina mot
densamma.
__________
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Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut att tillsvidare stoppa allt utbyte mellan Linköpings kommun och
Kina samt Guangzhou bedöms inte att ha några ekonomiska konsekvenser för
Linköpings kommun.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Niklas Borg (M)
kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

