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Förvaltningsnamn

 

Svar på interpellation från Samuel Godrén, 
Sverigedemokraterna – Vänregion Tianjin i 
Kina borde avvecklas

I en interpellation från Samuel Godrén, Sverigedemokraterna, ställs frågorna:
1. Kommer du verka för en avveckling av Tianjin som vänort mot bakgrund 

av Kinas brutala diktatur?
2. Har någon dialog förts med kommunstyrelsens ordförande i Jönköping om 

orten ska vara kvar?

Som svar på interpellationen ges följande information:

Fråga 1
I den internationella policyn som regionfullmäktige tog beslut om 2016-09-27 slås 
det fast att vi lever i en värld där globalisering, internationell konkurrenskraft och 
samverkan påverkar den regionala utvecklingen i allt högre utsträckning och att 
länets aktörer verkar på en internationell marknad. Det internationella samarbetet 
blir därför en förutsättning för att skapa en långsiktig regional utveckling och 
goda förutsättningar för vårt län, men ska också ses som ett redskap för 
verksamhetsutveckling och ska ge ett mervärde för regionen och dess invånare. 

Policyn slår också fast att det internationella arbetet innebär en strävan efter att 
fördjupa demokratin och att agera aktivt för att bidra till större förståelse och 
ömsesidighet i den omvärld vi lever i, vilket kan leda till att våra samarbeten 
behöver omprövas med jämna mellanrum - detta pågår sedan ett par år tillbaka 
avseende samarbetet med Tianjin. Av det skälet har det inte funnits några 
aktiviteter kopplade till samarbetet från regionens sida på flera år. 
Frågan om vänortssamarbetet ska finnas kvar finns redan på dagordningen till 
kommande sammanträde i augusti för Kommunalt forum. 

Fråga 2
Det har sedan ett par år förts en dialog med Jönköpings kommun, Länsstyrelsen, 
länets kommuner och länets näringsliv kring vänortssamarbetet med Tianjin. Den 
regionala utvecklingsstrategin slår fast att en förutsättning för länets långsiktiga 
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utveckling är att länets företag erövrar och blir en del av de globala 
värdekedjorna. Insatser behöver därför kontinuerligt göras för att stödja företagens 
internationaliserings- och exportambitioner.

Vänortssamarbeten stärker i detta sammanhang omvärldsbevakning, lärande och 
länets internationella ställning. Det finns två bärande delstrategier i den regionala 
utvecklingsstrategin när det gäller denna fråga: 

1. Att vi ska stödja företagens internationaliserings- och exportambitioner, 
där delmålet är att underlätta för företagen att ta del av de lokala 
värdekedjorna och 

2. Att vi ska bidra till att utveckla världen och EU i en mer hållbar riktning, 
där ett av delmålen är att vi ska verka för främjandet av mänskliga 
rättigheter. 

Båda dessa aspekter är relevanta i utvärderingen av vänortssamarbetet med 
Tianjin och detta utvärderas därför just nu med utgångspunkt i dessa två 
delstrategier. 

Marcus Eskdahl
1:e vice ordförande regionstyrelsen


