
Qatar heeft de afgelopen maanden laten zien hoe het er uit ziet als je economische belangen voor 

mensenrechten en klimaat laat gaat. De uiteindelijke conclusie? FIFA had nóóit een WK in zo`n land 

moeten organiseren en Nederland had nooit moeten gaan. 

Ook over de samenwerking met China bestaan al vele jaren kritische geluiden. Mensenrechten 

worden op grote schaal structureel geschonden. Oeigoeren, Tibetanen, Hongkong en haar inwoners, 

dag in dag uit worden rechten geschonden terwijl wij dit land een vriend noemen. De SP loopt al 

sinds wij in de Staten zitten voorop in het pleidooi om niet op deze manier samen te werken met een 

land dat mensenrechten en milieu op zo`n structurele schaal schendt. Dat geluid zwelt binnen en 

buiten ZH aan. Anderen (provincie Utrecht bijvoorbeeld) gaan weg uit China, wij houden stug vol in 

deze vriendschap. Na jarenlange kritiek is de kritiek uit Staten en samenleving nu zo ver dat 

economische belangen de komende tijd gepaard zullen gaan met gesprekken over mensenrechten. 

Rijkelijk laat wat de SP betreft, en in alle eerlijkheid sjokken we achter de troepen aan. Andere 

provincies trekken hun conclusies, wij houden vast. In de argumentatie vast te houden, verwijzen we 

naar een rijksnotitie uit 2019. Sindsdien is er zoveel gebeurd, genoeg voor andere provincies om hun 

conclusies te trekken. Teruggrijpen op dit rapport is dun ijs en ruim onvoldoende basis.  

We zouden in moeten zetten op het beschermen van onze kennis en het naar NL halen van cruciale 

productie, in plaats van in blijven zetten op het weggeven van kennis aan China en productie uit 

blijven besteden. In alle documenten wordt benoemd dat China structureel kennis en technologie 

steelt, mooie vriendschap. Het is al jaren bekend dat China mensenrechten schendt, mooie 

vriendschap. China houdt Rusland de hand boven het hoofd terwijl Rusland 

afschuwelijkheden aanricht in onder andere Oekraïne, mooie vriendschap.  

Het plan om thema`s bespreekbaar te maken komt rijkelijk laat, te laat. Het is tijd om in plaats van 

hekkensluiter voorloper te worden en net als bijvoorbeeld Utrecht en NH onze conclusies te trekken. 

De symbolische waarde van de vriendschap opzeggen zal, volgens GS, groot zijn. Laat het een wake-

up call zijn. 


