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Nämndinitiativ om Malmö stads samarbeten med Kina
Malmö har tre formella samarbeten med kinesiska städer.
1. Tangshan har varit formell vänort sedan 1987. Miljöförvaltningen specifikt kontaktas
regelbundet av Tangshan.
2. Malmö stad har ett samarbetsavtal för en hållbar stadsutveckling med Hong Kong: Hong
Kong – Malmö Sustainability Charter, sedan 2011. Signerat av miljöminister i Hong Kong och
kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
3. Malmö stad har en Memorandum of understanding med Shenzhen sedan 2012.

Sverigedemokraterna anser att Kina grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Enligt
Säkerhetspolisens senaste årsrapport 2019 är Ryssland, Kina och Iran de länder som utgör det största
underrättelsehotet mot Sverige. Säkerhetspolisen bedömer att det kinesiska underrättelsehotet har
breddats, fördjupats och omfattar även cyberspionage, strategiska uppköp och påtryckningar eller
hot mot bland annat svenska politiska beslutsfattare, forskare och offentliga personer.

Det är oacceptabelt att Malmö stad samarbetar med aktörer som inte har respekt för demokrati och
mänskliga rättigheter. Malmö stad utsätter malmöborna, speciellt de malmöbor som den kinesiska
staten ser som sina fiender, för fara när kommunen samarbetar med Kina.

Andra svenska kommuner har avbrutit sina samarbeten med Kina. I januari avbröt Västerås ett
samarbete kring invånardialog med staden Jinan i Kina. Kommunstyrelsens socialdemokratiska
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

ordförande menade att ”repressionen i Kina är större nu än tidigare”.1 Linköping avslutade sitt
samarbete med en vänort i Kina i november 2019 på grund av att den kinesiska ambassaden riktade
hot mot statsråd i den svenska regeringen.2 Exemplen är många där svenska kommuner valt att
markera tydligt mot Kinas ständiga övertramp.

Sverigedemokraterna anser att det är på tiden att Malmö stad gör en liknande markering. Det finns
ingenting Malmö stad kan ta till sig genom samarbete med en förtryckarapparat. Samma städer som
Malmö stad samarbetar med är delaktiga i förtrycket av det kinesiska folket. Tyvärr finns det inga
fristäder i kommunistdiktaturen Kina.

Med anledning av ovan framfört yrkar Sverigedemokraterna:
-

Att kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att bryta Malmö stads formella
samarbeten med kinesiska städer.

______________________
Magnus Olsson (SD)

1
2

https://www.expressen.se/nyheter/vasteras-avbryter-nu-kritiserat-kinasamarbete/
https://www.expressen.se/nyheter/svenska-kommuner-bryter-med-kina/
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