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SV Uitvoering Motie 56 - Handelsmissie Guangdong

In het statenvoorstel over de evaluatie van de vriendschapsband met de Chinese provincie Guangdong worden
vier opties voorgelegd, te weten:
1. Stoppen
2. Een niet actieve band
3. Voortzetting van de huidige relatie
4. Een verandering van de huidige relatie, met o.a. meer aandacht voor mensenrechten en het sluiten van een
convenant met bedrijven die deelnemen aan een eventueel vervolgbezoek.
Er blijkt in de commissie overeenstemming te bestaan over het verwerpen van iedere vorm van schending van
mensenrechten, van het schenden van privacy cq. informatieveiligheid en van de arbeidsomstandigheden aldaar.
Er blijkt in de commissie verdeeldheid te bestaan, met name over de volgende issues:
- de mate van vertrouwen in überhaupt de mogelijkheid om, vanwege de 25-jarige vriendschapsband, van
positieve invloed te kunnen zijn; dit varieert van ‘geen enkel vertrouwen, is te naïef’ tot en met ‘het is het waard
om te proberen, als je ermee stopt weet je zeker dat je niks bereikt’.
- of er wel een verschil is tussen optie 3 en 4? Hoe voorkom je dat het sluiten van zo’n convenant een ‘wassen
neus’ is / alleen maar extra papierwerk? Al dan niet toezicht door een onafhankelijk toezichthouder?
- de mate waarin het wenselijk is om hierin samenwerking te zoeken met andere provincies (IPO), met de
Rijksoverheid en/of met andere Europese regio’s.
- de wenselijkheid van een ‘optie 4 plus’, waarin niet alleen de nadruk ligt op een bezoek als handelsmissie
(economisch belang), maar om ook bijvoorbeeld vertegenwoordigers van mensen-, cq. dierenrechtenorganisaties
en/of vakbondsmensen mee te nemen.
De commissie adviseert het Presidium dit SV als een ‘normaal debat’ te agenderen in PS.
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