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Borås Stads samarbete med Yancheng 

Listan över den kinesiska diktaturens brott mot mänskliga rättigheter kan göras lång. I Sverige 
kanske vi framförallt tänker på fängslandet av den svenske förläggaren Gui Minhai, förtrycket av 
uigurer och andra minoriteter, samt kraftfull repression mot det demokratiska systemet i Hong Kong. 
Kina är en totalitär diktatur där all makt utgår ifrån det styrande Kommunistiska partiet.  

2012 initierades ett samarbete mellan Borås Stad och Yancheng City i Kina. Borås besöktes av en 
delegation från den kinesiska staden såväl 2012 som 2014. En delegation från Borås återgäldade 
besöket, genom att i sin tur besöka den kinesiska staden 2013 och 2014. Ett samarbetsavtal tecknades 
mellan våra städer, ett avtal som Kommunstyrelsen godkände den 3 juni 2013 (§ 281). 
Samarbetsavtalet röstades igenom av samtliga partier, Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet. 
Att avtalet överhuvudtaget ingicks, är med andra ord något som samtliga partier bär ett ansvar för. 

För Borås Stad syftade samarbetsavtalet till att öppna dörrar i Kina för vårt lokala näringsliv. Även om 
intentionen att skapa värde för vårt lokala näringsliv var god, behöver vi som kommun naturligtvis 
fråga oss om det är rimligt att ha täta förbindelser med regimföreträdare i en hårdför diktatur. 

I den diarieförda korrespondensen mellan Borås Stad och Yancheng, kan man följa hur relationen 
mellan de två parterna utvecklas. 

I ett tackbrev från borgmästaren i Yancheng, daterat den 5 februari 2013, till följd av Borås Stads 
tidigare besök i staden uttrycker borgmästaren sin uppskattning för vår kommunstyrelseordförande. 
Borgmästaren skriver, i brevet som är adresserat till Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S): 

during the dinner after the official meeting, we had a very good talk. It is 

totalitära politiska systemet i Kina som Ulf Olsson, i rollen som högste politiske representant för Borås 
Stad, delgav Yanchengs borgmästare och som möttes av begeistring av företrädaren för den hårdföra 
kommunistiska regimen i Kina, framgår inte av brevet. 

I en skrivelse till Yanchengs borgmästare den 15 januari 2016, uttrycker Ulf Olsson stor tillförsikt till 
den lokala kommunistregimens förmåga att leda Yancheng. Kommunstyrelsens ordförande skriver att 
han tror att under den lokala kommunistregimens ledning kommer Yancheng 
performance in economic and social devel . Vilka utomordentliga sociala 
framsteg som Ulf Olsson förväntade sig och om det var avseende yttrandefrihet och allmänna 
mänskliga rättigheter, framgår inte av skrivelsen.  

 

Med anledning av ovan, vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S): 

1. Vad har samarbetet och reseutbytet med Yancheng inneburit för Borås och vårt lokala 
näringsliv? 
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2. Vad är din uppfattning om efterlevnaden av mänskliga fri- och rättigheter i staden Yancheng? 

 
3. Vad var det för kunskaper om det kinesiska politiska systemet som du, i egenskap av 

kommunens högste politiske representant, kommunicerade under besöket i Kina och som 
föranledde beröm av en företrädare för det kommunistiska regimpartiet i den hårdföra 
diktaturen Kina? 
 

4. Kommer Mitt-S-styret att ta initiativ till att säga upp samarbetsavtalet mellan Borås Stad och 
Yancheng den här mandatperioden? 
 

5. Hur anser du, i rollen som Kommunstyrelsens ordförande, att Borås Stad i framtiden ska 
förhålla sig om möjligheten att ingå samarbetsavtal med städer i förtryckande diktaturer 
öppnar sig? 
 

Niklas Arvidsson (KD) 
Oppositionsråd     

 

 

 

 

 

 

 

 


