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Motie 'Handelsmissie Guandong'

Provinciale Staten van de Provincie Utrecht,
in vergadering bijeen op woensdag 25 september 2019,
constaterende dat
-

het College van Gedeputeerde Staten een handelsmissie naar China voorbereidt
het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgebreide aanwijzingen geeft voor handelsreizen
naar China om spionage te voorkomen

-

het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in zijn begrotingsvoorstel 2020 als
onderbouwing voor versterking van de Europese samenwerking ten gunste van de eigen
concurrentiepositie schrijft: 'China speelt een steeds grotere rol in de geopolitiek en
investeert gericht om technologische en economische dominantie te verwerven.'1
het coalitieakkoord2 stelt: 'Mensenrechten vragen integrale aandacht, niet alleen in onze
relatie met China en de speciale betrekkingen met de provincie Guandong maar ook bij
het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en inkoopbeleid.'

-

overwegende dat
-

mensenrechtenschendingen in China bij voortduring een ernstig probleem vormen
de huidige onrust in Hongkong en Xinjiang de aandacht op dit reeds lang bestaande
probleem nog eens herbevestigt

-

vrijheid, waaronder academische vrijheid, een belangrijke voorwaarde voor
kennisontwikkeling zijn

-

Provinciale Staten in gesprek met Gedeputeerde Staten in de commissievergadering BEM
dd 18 september heeft gesuggereerd de vriendschapsrelatie van de provincie Utrecht
met Guandong te willen heroverwegen
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spreekt uit dat
dat Provinciale Staten na afloop van de geplande handelsmissie over de relatie met
Guandong zal debatteren
en roept het college op
-

de mensenrechten tijdens de handelsmissie nadrukkelijk aan de orde te stellen en over

-

de wijze waarop dat gebeurt te rapporteren aan Provinciale Staten.
ter voorbereiding van het debat in Provinciale Staten een brede evaluatie uit te voeren
met daarin in ieder geval aandacht voor mensenrechten, alsook voor economische en

-

duurzaamheidsaspecten.
geen nieuwe bestuurlijke en ambtelijke bezoeken uit en naar China te plannen totdat
Provinciale Staten over de evaluatie heeft gedebatteerd.

en gaan over tot de orde van de dag.
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