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Sammanfattning
• Kinesiska Kommunistpartiet strävar efter att utöva långtgående inflytande 

i omvärlden. Utöver sin användning av konventionell utrikespolitik, propa-
ganda, spionage, ekonomisk utpressning och militära hot bedriver Kommu-
nistpartiet påverkansarbete internationellt även med den så kallade enhets-
fronten, en allians av aktörer som arbetar för att förverkliga partiets politiska 
målsättningar.

• Samtidigt som enhetsfronten är ett verktyg för att utöva inflytande runt 
omkring i världen är dess främsta syfte att mobilisera stöd för Kommunist-
partiet i Kina. 

• Olika aktörer – däribland kulturföreningar, medier samt personer inom forsk-
ning och näringsliv – samverkar inom enhetsfronten för att bilda strategiska 
nätverk och etablera Kommunistpartiets narrativ i Sverige. 

• Enhetsfrontsarbetet i Sverige är till stor del, men långt ifrån uteslutande, rik-
tat mot den kinesiska diasporan. Kommunistpartiet anser sig ha särskilt rätt 
att ‘vägleda’ utländska personer med kinesisk börd, även om de saknar kine-
siskt medborgarskap.”

• Sveriges politiska beslutsfattare och den svenska allmänheten bör känna till 
hur enhetsfronten fungerar både för att undvika att omedvetet påverkas och 
för att kunna bedöma hur Kommunistpartiet agerar gentemot Sverige. 
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Påverkansarbete med leninis-
tiska karaktärsdrag1

Kinesiska Kommunistpartiet (hädanefter “Kommunist-
partiet”) är, enligt egen utsago, ett marxistiskt-leninistiskt 
parti. Ett kvarstående leninistiskt karaktärsdrag är att par-
tiets agenda främjas genom en så kallad enhetsfront (统
一战线). Kommunistiska internationalens fjärde kongress 
som hölls 1922, bara ett år efter att Kommunistpartiet i 
Kina grundades, fastslog att det fanns 
ett behov att skapa en “enhetsfront”, en 
sammanslutning av proletära krafter för 
att förverkliga kommunismens visio-
ner.2 Enhetsfrontens syfte i Kina har 
senare breddats till att få hela samhäl-
let, inte bara arbetarklassen, att främja 
Kommunistpartiets politiska mål.

Tanken om en enhetsfront använ-
des först av Kommunistpartiet för att 
beskriva dess periodvisa samverkan med 
det regerande Nationalistpartiet, först 
för att tillsammans bekämpa krigsherrar i norra Kina under 
20-talet och sedan under kriget mot Japan. Sedan Folkre-
publiken Kina grundades 1949 har enhetsfronten använts 
för att stärka Kinas statsmakt med hjälp av icke-kom-
munistiska organisationer och individer genom såväl att 
stifta allianser och officiella samarbetsavtal som genom 
infiltrering och omvändning. Med devisen att “främja 
politiska [ambitioner] med civila [aktörer]” (以民促政) tar 
partiet kraft av att styra organisationer som uppges vara 
självständiga verksamheter, inom såväl näringslivet som 

1 Författaren är tacksam till Kristina Sandklef, Björn Jerdén 
och Jerker Hellström för värdefulla råd och kommentarer om 
utkast till denna rapport. Åsikter och perspektiv som framförs 
samt eventuella tillkortakommanden i rapporten är enbart 
författarens. 
2 Kommunistinternationalen, “Theses on Comintern tactics”, 
Kommunistinternationalens fjärde kongress, 1922. 

föreningslivet.3 Partiet bedömer att denna metod är vik-
tig för dess överlevnad och framgång. Tillsammans med 
den väpnade kampen och “partibyggande” beskriver Kom-
munistpartiet enhetsfronten som ett av sina tre “magiska 
vapen” (法宝).

Kommunistpartiet utövar inflytande genom att systema-
tiskt etablera nätverk och fostra relationer som är lång-

siktigt fördelaktiga för främjandet 
av partiets politiska ambitioner. I 
utlandet försöker Kommunistpartiet 
utöva inflytande med hjälp av “patri-
otiska diasporakineser” (爱国华侨) 
och andra som de tror kan främja 
partiets politiska ambitioner, ofta 
kallade Kinas “utländska vänner” (
外国朋友). 

Ingenstans är den kinesiska par-
tistatens påtryckningar och infil-
trationsförsök så omfattande som 
i Taiwan, men Kommunistpartiets 

påverkansarbete når även in i många västerländska länder. 
Inom västvärlden har enhetsfrontens verksamhet kommit 
till särskilt starkt uttryck i Australien och Nya Zeeland, 
som under de senaste åren har utsatts för en mångfacet-
terad och djupgående påverkanskampanj av den kinesiska 
regimen. Mot bakgrund av strategiska företagsförvärv, 
infiltrering av både politiska partier och civilsamhällesor-
ganisationer, politiska donationer samt kontroll över lokala 
kinesiskspråkiga medier har Kommunistpartiets inflytande 
i den oceaniska politiken blivit ett omstritt samtalsämne.4 

3 Se en översikt av enhetsfrontens metoder och nomenkla-
tur i Anne-Marie Brady, “Magic Weapons: China’s political 
influence activities under Xi Jinping”, artikel presenterad vid 
konferensen “The corrosion of democracy under China’s global 
influence”, Arlington, USA, 2017. 
4 E.g. ibid; Tom Blackwell, “How China uses shadowy Uni-
ted Front as ‘magic weapon’ to try to extend its influence in 
Canada”, National Post, den 28 januari 2019.

”Med devisen att ’främja 
politiska [ambitioner] 

med civila [aktörer]’ tar 
partiet kraft av att styra 
 organisationer som uppges 
vara självständiga verksam-
heter, inom såväl näringsli-
vet som föreningslivet.”



www.frivarld.se
info@frivarld.se

@freeworldforum

            /FreeWorldForum

Pär Nyrén: Kinesiska Kommunistpartiets enhetsfront 
- och dess verksamhet i Sverige

3

Studier har visat hur enhetsfronten exempelvis även har 
etablerat en rad organisationer i Tyskland, skapat djupa 
kontaktnät i Europaparlamentet och utövat inflytande 
i delar av Östeuropa.5 Okunskap om hur enhetsfronten 
fungerar har gjort att Kommunistpartiets påverkansarbete 
har gått under radarn. 

Denna rapport beskriver enhetsfrontens organisation och 
funktion samt hur dessa hitintills har utvecklats i Sverige. 
Att världens mäktigaste parti bedriver organiserad verk-
samhet i Sverige visar hur storpolitiken kommer oss allt 
närmare. 

Enhetsfrontens ändamål och målgrupper 
Enhetsfronten har fått förnyad betydelse sedan Xi Jinping 
blev generalsekreterare för Kommunistpartiet år 2012. 
2015 grundades en arbetsgrupp för enhetsfronten inom 
Kommunistpartiets centralkommitté som leds av Wang 
Yang 汪洋, som är medlem i politbyråns ständiga utskott 
och är rankad fyra i Kommunistpartiets hierarki.6

Samma år offentliggjordes för första gången en förordning 
om enhetsfrontens verksamhet och mål. Förordningen 
beskriver att enhetsfronten har ett internationellt uppdrag 
att vägleda diasporan att stå enade med fäderneslandet, 
motverka bland annat taiwanesisk självständighet och 
främja vänskap mellan Kina och andra länder.7

5  Didi Kirsten Tatlow, “Mapping China-in-Germany”, Sinop-
sis, den 2 oktober 2019;  Jichang Lulu, “Repurposing demo-
cracy: The European Parliament China Friendship Cluster”, 
Sinopsis, den 26 november 2019; Martin Hála, “United Front 
Work by Other Means: China’s “Economic Diplomacy” in 
Central and Eastern Europe”, China Brief, vol. 19, nr. 9, den 9 
maj 2019.
6 Alex Joske, “The Central United Front Work Leading Small 
Group: Institutionalising united front work”, Sinopsis, 2019.
7 中国共产党统一战线工作条列 (试行) [Förordning för 
kinesiska Kommunistpartiets enhetsfrontsarbete (test)], 2015, 
artikel 31.

En träningsmanual för enhetsfrontens kadrer som Finan-
cial Times har granskat anger att enhetsfrontens har som 
mål att “ena alla krafter som kan enas”.8 2015 års förord-
ning visar dock att vissa grupper prioriteras, såsom Kinas 
etniska minoriteter, näringslivsprofiler, intelligentian, per-
soner med inflytande på sociala medier samt kineser som 
antingen bor i utlandet eller har återvänt efter att ha bott 
utomlands.9 

Enhetsfrontens internationella arbete är i hög grad, men 
inte uteslutande, fokuserat på den kinesiska diasporan. 
Peking ser den kinesiska diasporan som en potentiell 
lobbygrupp för Kommunistpartiet. Med den ambitionen 
förvaltar den kinesiska staten en omfattande byråkrati för 
“diasporaarbete” (华侨事务工作), som syftar till extrater-
ritoriell kontroll av den kinesiska diasporan och främjande 
av partiets syn på den kinesiska nationalismen.10 Omfatt-
ningen för det arbetet är stort. Xu Yousheng 许又声, som 
är viceminister på Departementet för enhetsfronten (中央

8 James Kynge, Lucy Hornby och Jamil Anderlini, 2017, 
“Inside China’s secret ‘magic weapon’ for worldwide influ-
ence”, Financial Times, den 26 oktober.
9 中国共产党统一战线工作条列 (试行) [Förordning för 
kinesiska Kommunistpartiets enhetsfrontsarbete (test)], 2015, 
artikel 4.
10 Politikområdets officiella term huaqiao (华侨) syftar på 
kinesiska medborgare som vistas i andra länder, men i prak-
tiken är diasporapolitiken även riktad mot etniska kineser 
utan kinesiskt medborgarskap (huaren 华人), se James Hua 
To Jiann, Qiaowu: Exra-Territorial Policies for the Overseas 
Chinese, s. 109ff, 2014. 

”Enhetsfrontens internationella arbete är 
i hög grad, men inte uteslutande, foku-

serat på den kinesiska diasporan.”
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统一战线部) och chef för Kontoret för diasporaarbete (国
务院侨务办公室), har beskrivit att 

“Kinas diaspora består av fler än sextio miljoner 
personer som bor i nästan 200 länder och regioner. 
Av dessa sextio miljoner har fler än femtio miljo-
ner andra medborgarskap.11 De är en viktig del av 
det kinesiska folket och är en viktig kraft vi kan 
lita på för att värna landets suveränitet, säkerhet, 
utvecklingsintressen och för att främja vänskap-
liga relationer med andra länder. De är en oersätt-
lig resurs för Kina.”12

För denna rapports syfte är det värt att påpeka att den i 
Kina statligt sanktionerade nationalismen bland annat har 
två framträdande karaktärsdrag: För det första är synen 
på nationalism partiapproprierad. Generalsekreterare Xi 
Jinping har beskrivit att vara patriotisk (bokstavligen att 
“älska landet”, 爱国) som nödvändigtvis likställt med att 
“älska [Kommunist]partiet” (爱党).13 För det andra är det 
som partistaten förespråkar ett slags etnonationalism. Den 
nation som åsyftas i Kommunistpartiets ambition att för-
verkliga “den kinesiska nationens stora återvitalisering” (
中华民族伟大复兴) beskrivs som en etnisk grupp, inte en 

11 Kina tillåter inte dubbelt medborgarskap, undantag gäller 
enbart för personer från Hongkong och Macau. Den överväl-
digande majoriteten av de femtio miljoner personer som Xu 
Yousheng syftar på är alltså inte medborgare i Folkrepubliken 
Kina.
12 Xu Yousheng, “国务院关于华侨权益保护工作情况的
报告” (Regeringens rapport om tillståndet för arbetet för att 
värna kinesers rättigheter och intressen), Folkrepubliken Kinas 
nationella folkkongress, den 25 april 2018.
13 Xinhuawang, “习近平：爱国主义本质是坚持爱国和
爱党、爱社会主义高度统一” (Xi Jinping: Patriotismens 
essens är att hålla fast vid en hög grad av enighet mellan att 
älska landet, älska partiet och älska socialismen), The Paper, 
den 30 april 2019.

samling medborgare.14 Betoningen på etnicitet förekom-
mer konsekvent i partiets propaganda. Denna parti- och 
etnocentriska nationalism gör att Kommunistpartiet kän-
ner sig berättigat att försöka utöva extraterritoriell kontroll 
över den kinesiska diasporan. 

Prioriteringen att vilja kontrollera diasporan är även delvis 
motiverad av rädsla för att denna grupp ska föra med sig 
utländska – och för Kommunistpartiet farliga – idéström-
ningar till Kina. Samtidigt vidtar kinesiska myndigheter 
allt hårdare åtgärder för att minska spridningen av “väs-
terländska idéer” inom Kina.15 Ambitionen är att skärma 
av det kinesiska folket från idéer om bland annat “väster-
ländsk” konstitutionell demokrati, universella värderingar 
och kritik av Kommunistpartiets historieskrivning.16

Enhetsfrontens organisatoriska lapptäcke
Enhetsfronten är både ett tillvägagångssätt och en orga-
nisation. Per definition har alla delar av den kinesiska 
partistaten i uppdrag att stärka Kommunistpartiets infly-
tande genom att ta vara på icke-kommunistiska krafter.17 
Utöver diasporapolitikens myndigheter överlappar enhets-
frontens internationella uppdrag särskilt med arbetet som 
utförs av Utrikesdepartementet och Departementet för 

14 Enligt den kinesiska staten består den “kinesiska nationen”   
(中华民族) av hankineser och Kinas 55 officiellt erkända 
minoriteter. Föreställningen om en gemensam allkinesisk etni-
citet populariserades innan kommunisternas maktövertagande. 
För en utförlig analys av hur den kinesiska statens etnonationa-
lism styr dess diasporapolitik, se Oscar Almén, “The Chinese 
Communist Party and the Diaspora: Beijing’s Extraterritorial 
Authoritarian Rule”, Totalförsvarets forskningsinstitut, mars 
2020. 
15 Dan Levin, “China Tells Schools to Suppress Western Ideas, 
With One Big Exception”, New York Times., den 9 februari 
2015.
16 Chinafile, 2013, “Document 9: a ChinaFile Translation”.
17 Xi Jinping,“习近平：巩固发展最广泛的爱国统一战线” 
(Xi Jinping: Konsolidera utvecklingen av den mest omfattande 
patriotiska enhetsfronten), Chinese Academy of Sciences, den 
20 maj 2015. 
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statssäkerhet, som båda är en del av statsmakten, samt 
Departementet för propaganda och Departementet för 
internationella förbindelser, som är delar av Kommunist-
partiet. Samtidigt har vissa organisationer inom partista-
tens nätverk enhetsfrontsarbete som främsta arbetsuppgift. 
Följande organisationer är av särskild betydelse:

Departementet för enhetsfronten (中央统一战线部; eng. 
United Front Work Department, UFWD)

Departementet för enhetsfronten är kärnan i partiets 
enhetsfrontsarbete (统战工作). Det är formellt sett inte en 
statlig organisation utan lyder under Kommunistpartiets 
centralkommitté. Departementet styr en rad underorgani-
sationer inom hela spektrat av enhetsfrontsarbete. Under 
Xi Jinpings tid vid makten har departementet genomgått 
flera omorganiseringar. UFWD har fått ökade resurser och 
övertagit visst ansvar för diasporaarbete och religiösa frå-
gor som tidigare formellt styrts av statsmakten.18 

Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens (中国人民政
治协商会议; eng. Chinese People’s Political Consultative 
Conference, CPPCC)

Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferensens nomi-
nella syfte är att vara en plattform för diskussion om Kinas 
politiska vägval och ger särskilt utrymme åt Kinas åtta så 
kallade demokratiska partier, men åsiktsmångfald före-
kommer enbart i liten grad och då i okontroversiella frågor. 
Enhetsfrontens förordning stipulerar tydligt att “de demo-
kratiska partierna accepterar kinesiska Kommunistpartiets 
ledarskap och samarbetar fullt ut med kinesiska Kommu-
nistpartiet som närstående vänskapspartier”.19

18 Alex Joske, “Reorganizing the United Front Work Depart-
ment: New Structures for a New Era of Diaspora and Religious 
Affairs Work”, China Brief, vol. 19, nr. 9, 2019; Gerry Groot, 
“The expansion of the united front under Xi Jinping”, The 
China Story, Australian Centre on China in the World, 2015.
19 中国共产党统一战线工作条列 [试行] [Förordning för 
kinesiska Kommunistpartiets enhetsfrontsarbete (test)], 2015, 
artikel 11.

Andra organisationer inom enhetsfronten

Utöver UFWD och CPPCC finns det ett stort antal andra 
organisationer som på olika sätt är en del av enhetsfronten. 
Organisationer såsom Chinese People’s Association for 
Friendship with Foreign Countries (中国人民对外友好
协会), China Association for International Friendly Con-
tact (中国国际友好联络会) och All-China Federation of 
Returned Overseas Chinese (中华全国归国华侨联合会) 
är en del av enhetsfronten, trots att de nominellt varken 
en del av partiet eller staten. Dessa och andra liknande 
organisationer arbetar för att främja mellanfolkligt utbyte, 
vänortssamarbeten och kontakter mellan den kinesiska 
diasporan och den kinesiska partistaten. Genom att bygga 
kontaktnät med gräsrotsrörelser och viktiga målgrupper i 
Kina och runt omkring i världen syftar de till att förankra 
Kommunistpartiet med hela det kinesiska samhället och 
utöva inflytande internationellt.

Enhetsfrontens verksamhet i Sverige
I samverkan med den kinesiska statens konventionella 
utrikespolitiska arbete spelar enhetsfronten en viktig roll 
för att värna Kommunistpartiets intressen som är relate-
rade till Sverige. Det finns ett flertal organisationer i Sve-
rige som antingen direkt tillhör enhetsfrontens officiella 
organisation eller som har nära förbindelser och politisk 
samsyn med Kommunistpartiet. Med Kommunistpar-
tiets terminologi kan flera av dessa kännetecknas som 
“harmoniska diasporaföreningar” (和谐侨社), ett uttryck 
som används flitigt av Kinas ambassadör i Sverige, Gui 
Congyou 桂从友.20 Ambitionen att skapa harmoniska 
diasporaföreningar går ut på att diasporan ska vara enad 

20 T.ex.. Kinas ambassad i Sverige, “桂从友大使接受《北
欧华人报》书面采访” [Ambassadör Gui Congyou i skriftlig 
intervju med Nordic Chinese Newspaper], den 4 september 
2019. 
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och bland annat ska främja den kinesiska statens syn på 
Taiwans status.21

2014 konstaterade Jerker Hellström att Kinas politiska 
prioriteringar i Norden är att främja Kinas “kärnintressen”, 
ta till sig nordisk teknologi och kunskap, främja en positiv 
folkopinion om Kina och att använda Norden som en plats 
för att experimentera utrikespolitiskt.22 Som vi ser nedan 
återfinns mycket av dessa ambitioner i enhetsfrontens 
verksamhet i Sverige. Nedan beskrivs ett urval av aktörer 
som bedriver denna verksamhet.

China Council for the Promotion of Peaceful National Reuni-
fication (CCPPNR, 中国和平统一促进会)

CCPPNR verkar för att inkorporera Taiwan i Folkre-
publiken Kina. Medan delar av enhetsfronten håller sina 
band till partistaten i skymundan är CCPPNR officiellt en 
del av Departementet för enhetsfronten.23 2005 grundades 
en svensk avdelning av CCPPNR (瑞典中国和平统一促
进会).24 

CCPPNR:s uppdrag är att mobilisera den kinesiska dias-
poran för att stödja Kommunistpartiets ambitioner. Det-
samma gäller dess verksamhet i Sverige. I maj 2019, under 
ett besök från ledamöter för Nationella folkkongressens 

21 Li Haifeng, “李海峰：构建和谐侨社是海外侨胞共同期
盼和追求” [Li Haifeng: Att skapa harmoniska diasporaför-
eningar är diasporans gemensamma förhoppning och strävan], 
www.gov.cn, den 21 juni 2007.
22 Kinas så kallade kärnintressen innefattar att skydda landets 
suveränitet, territoriella integritet, konstitutionella system och 
sociala stabilitet. Jerker Hellström, “China’s political priorities 
in the Nordic countries”, Totalförsvarets forskningsinstitut, 
mars 2014. 
23 中国共产党统一战线工作条列 [试行] [Förordning för 
kinesiska Kommunistpartiets enhetsfrontsarbete (test)], 2015, 
artikel 32.
24 Lü Fengding, “吕凤鼎大使在瑞典中国和平统一促进会成
立大会上的讲话” [Ambassadör Lü Fengdings tal vid öppnan-
det av svenska CCPPNR], Kinas ambassad i Sverige, den 1 
februari 2005.

utskott för etniska frågor (全国人民大会民族委员会), 
redogjorde Zong Jinbo 宗金波, svenska CCPPNR:s 
hedersordförande, hur föreningen organiserat sig politiskt 
under flera för den kinesiska staten viktiga tillfällen: 2012 
genomförde de en “storskalig” protest vid japanska ambas-
saden under den territoriella konflikten om Senkaku-/Dia-
oyuöarna; 2016 organiserade de seminarier och uttryckte 
missnöje över Haagtribunalens dom som bedömde att 
Kina saknar historiska rättigheter över Sydkinesiska havet; 
2018 medverkade de när flera diasporaföreningar uttryckte 
missnöje över humorprogrammet “Svenska nyheter”, som 
anklagades för att förolämpa det kinesiska folket samt att 
“illvilligt ändra territoriet [genom att bland annat inte 
inkludera Taiwan] och skämta om flaggan”.25  Represen-
tanten framhöll även att föreningen samlat kineser för 
att studera ett viktigt tal om Taiwan som Xi Jinping 
höll i januari 2019, där generalsekreteraren bland annat 
konstaterade att Kina “inte lovar att avhålla sig från att 
använda sin militära makt” för att hindra taiwanesisk 

25 Sveriges Kinesiska Riksförbund, “全国人大民委副主
任肖怀远会见瑞典和平统一促进会代表” [Vice ordförande 
för Kinesiska folkkongressens utskott för etniska frågor Xiao 
Huaiyuan träffade representanter för svenska CCPPNR], den 
27 maj 2019; Green Post, “今日头条：瑞典华人社团发联
合声明强烈抗议瑞典电视台SVT辱华言行要求立即停止类
似对中国和中国人们[sic]恶意伤害的娱乐节目” (Dagens 
huvudnyhet: Kinesiska diasporaföreningar i Sverige utfärdar ett 
gemensamt uttalande i stark protest mot SVT:s ord och hand-
lingar som har förolämpat Kina och kräver omedelbar avstäng-
ning av liknande humorprogram som illvilligt sårar Kina och 
det kinesiska folket), den 10 maj 2018.

”Kinas politiska prioriteringar i 
Norden är att främja Kinas ’kärn-

intressen’, ta till sig nordisk tekno-
logi och kunskap, främja en posi-
tiv folkopinion om Kina och att 
använda Norden som en plats för att 
 experimentera utrikespolitiskt”
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självständighet.26 Den 5 augusti 2019 utfärdade svenska 
CCPPNR ett strängt fördömande av sommarens protester 
i Hongkong.27

Ledarna för svenska CCPPNR utövar även inflytande 
inom en rad andra organisationer, både i Sverige och i 
Kina, och har som ambition att diasporan ska tala med 
en enad röst. Svenska CCPPNR har särskilt stark kontroll 
över Sveriges Kinesiska Riksförbund (瑞典华人总会).28 
De två organisationerna domineras båda av familjen Ye. 
Sveriges Kinesiska Riksförbund styrs tillsammans av den 
verkställande ordföranden Ye Pei-quan 叶沛群 och hans 
far, Ye Keqing 叶克清, som också tituleras som ordförande 
för föreningen. Samma duo har styrt svenska CCPPNR. 
Ye Keqing blev svenska CCPPNR:s första ordförande när 
föreningen grundades 2005 och sedermera har Ye Pei-
quan tagit över ledarskapet.   

Att dessa personer har haft dubbla uppdrag verkar ha ska-
pat symbios mellan organisationerna, och riksförbundet 
används för att sprida CCPPNR:s budskap.29 I samband 
med Sveriges Kinesiska Riksförbunds 10-årsjubileum i 
december 2019 beskrev ambassadör Gui Congyou riks-
förbundet som svenska CCPPNR:s “ryggradskraft” (骨
干力量).30 Denna så kallade ryggradskraft kan enligt 

26 Xi Jinping, “习近平：在《告台湾同胞书》发表40周年
纪念会上的讲话” [Xi Jinping: Tal vid ceremoni för 40-års-
minnet av “Meddelande till landsmän på Taiwan”], Xinhua 
News, den 2 januari 2019.
27 Bei’ou Huaren, “瑞典中国和平统一促进会严正声明” 
[Strängt uttalande av svenska CCPPNR], den 5 augusti 2019.
28 Sveriges Kinesiska Riksförbund (瑞典华人总会) bör ej 
förväxlas med Kinesiska riksförbundet i Sverige (瑞典华人联
合会).
29 E.g. Svenska CCPPNR, “关于台湾地区选举：发出声明” 
[Uttalande om de regionala valen i Taiwan], kineser.se, den 11 
januari 2020. 
30 Kinas ambassad i Sverige, “桂从友大使出席瑞典华人
总会成立10周年庆典” [Ambassadör Gui Congyou deltog 
vid 10-årsfirandet av Sveriges Kinesiska Riksförbund], den 16 
december 2019.  

föreningens egna stadgar finansieras med “bidrag från 
statliga och kommunala myndigheter”.31 Om detta även 
avser kinesiska myndigheter framgår inte. Riksförbundet 
har tagit emot drygt 800 000 kronor i bidrag från Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.32

Utöver sina roller inom svenska CCPPNR och riksför-
bundet har Ye Pei-quan även förtroendeuppdrag i Kina 
som rådsmedlem i den kinesiska centralorganisationen av 
CCPPNR,33 är styrelseordförande för en kinesisk språk-
skola i Stockholm34 och har även en ledarroll inom Nordic 
Zhigong Association (se nedan). Både Ye Pei-quan och Ye 
Kexiong är kommittémedlemmar i All China-Federation 
of Returned Overseas Chinese (ACFROC, 中华全国归
国华侨联合会), en organisation som styrs av sekretaria-
tet till Kommunistpartiets centralkommitté.35 Ye Keqing 
har tidigare varit ordförande för en förening för personer 

31 Därtill finansieras föreningen med medlemsbidrag, gåvor 
och “andra lagliga inkomstkällor”, se Sveriges Kinesiska 
Riksförbund, “Sveriges Kinesiska Riksförbunds stadgar”, den 
19 april 2015. 
32 Myndigheten för Civilsamhälles- och ungdomsfrågor, “Vi 
har fått bidrag”, sökord: Sveriges Kinesiska Riksförbund, 
åtkommet den 29 april 2020.  
33 CCPPNR, 2015, “中国和平统一促进会第九届理事会理
事名单” [Lista över ledamöter i CCPPNR:s 9:e råd], den 19 
september 2015.
34 Nordic Zhigong Association, “中国致公党北京市委
代表团访问瑞青中文学校” [Delegation från kinesiska 
Zhigong-partiets Pekingavdelning besöker Kinaskolan Rui-
qing], den 13 december 2016.
35 Även Wang Yuli 王俞力, ordförande för Kinesiska företa-
garförbundet i Sverige (瑞典华人工商联合总会), och Zong 
Jinbo 宗宗宗, hedersordförande för Sveriges Kinesiska Riksför-
bund, är kommitémedlemar i ACFROC, se Sveriges Kinesiska 
Riksförbund, “江苏省代表团到瑞典华人总会看望瑞典华人
华侨代表” [Delegation från provinsen Jiangsu träffar repre-
sentanter för kineser i Sverige hos Sveriges Kinesiska Riksför-
bund], den 20 november 2018; Nordic Chinese Newspaper, “
瑞典华人叶克雄、徐力出席日内瓦维护中国和平统一的
爱国行动” [Svensk-kineserna Ye Kexiong och Xu Li deltar 
i patriotisk aktivitet i Genève för värnandet av Kinas fredliga 
återförening], den 11 november 2018.
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i Sverige med börd från häraden Qingtian i Zhejiangpro-
vinsen (瑞典青田同乡会), en hemort till en relativt stor 
andel av den kinesiska diasporan i Sverige. Numera styrs 
Qingtianföreningen av Ye Keqings yngre bror Ye Kexiong 
叶克雄, en veteran från PLA.36

Att ett litet antal ideologiskt motiverade individer med 
kopplingar till Kommunistpartiet har ledarroller inom 
det svenska civilsamhället kan få politiska konsekvenser. 
2014 konstaterade Ye Pei-quan 
att kinesiska föreningar i Sve-
rige enligt honom “måste ha en 
enhetlig inriktning och tankesätt, 
föreningar för kineser i Sverige 
bör enas och undvika att några 
föreningar påverkar enigheten 
[negativt] för att främja sina egna 
intressen”.37 

Enhetsfrontens verksamhet runt 
omkring i världen stärks av att 
individer på detta sätt både upp-
rätthåller nätverk inom enhetsfrontens officiella organ 
och får inflytande i andra organisationer inom politiken, 
näringslivet och civilsamhället. Svenska CCPPNR:s sam-
manträden gästas också av representanter för kinesiska 
företag, studenter och medier samt anordnas ofta i samar-
bete med kinesiska ambassaden för att få brett inflytande.38

36  Xinmin wanbao,“瑞典中国退役军人举行建军91周年庆
祝活动” [Kinesiska militärveteraner i Sverige firar 91-årsda-
gen av militärens grundande], den 2 augusti 2018. 
37 Nordic Chinese times, “中国和平统一促进会与瑞典中国
和平统一促进会举行座谈会: 和平统一大业让华人有力可
使” [CCPPNR och svenska CCPPNR håller seminarium: Den 
stora uppgiften att fredligt återförena landet ger kineser styrka], 
nr. 156, s. 4, den 8 september 2014.
38 E.g. CCPPNR, ”瑞典华人庆祝中国和平统一促进会成立
30周年” [Kineser i Sverige firar 30-årsdagen av CCPPNR:s 
grundande], den 10 september 2018.

Nordic Zhigong Association (NZA, 北欧致公协会) 

I mars 2017 grundades Nordic Zhigong Association i 
Stockholm, en förening vars uttalade funktion är att främja 
den kinesiska kulturen samt fäderneslandets “rikedom och 
styrka” (富强) genom att skapa ett forum för nordiskt-ki-
nesiskt samarbete inom allt från vetenskap och utbildning 
till kultur och miljöskydd.39

Namnet kommer från ett av Kinas 
“demokratiska partier”, Zhigong-par-
tiet (致公党). Zhigong-partiet har sitt 
ursprung i några av de diasporagrupper 
som en gång i tiden verkade för Qing-
dynastins fall. Det utmärkande karak-
tärsdraget även för dagens Zhigong-
parti är att det består av personer 
som har bott i eller har kopplingar till 
utlandet.40

Enligt NZA:s egen beskrivning är 
föreningen inte formellt en del av det 

kinesiska partiet, men uppger att en del av deras uppdrag 
är att förvalta och främja kontakter med Zhigong-par-
tiet.41 Föreningen har därtill sitt ursprung i direkta 
överläggningar med partiet. I samband med att en dele-
gation från Zhigong-partiets Shanghaiavdelning träffade 
representanter för Sveriges Kinesiska Riksförbund i sep-
tember 2015 föreslog en man vid namn Zhou Bin 周斌 att 
det som senare blev NZA skulle bildas, vilket fick medhåll 
av mötesdeltagarna. Zhou Bin, som hade bosatt sig i Sve-
rige två år innan mötet, var sedan tidigare en medlem i 
Zhigong-partiet och hade valt att behålla sitt medlemskap 

39 Nordic Zhigong Association, “北欧致公协会成立大会在
斯德哥尔摩举行” [Nordic Zhigong Association håller konsti-
tuerande möte i Stockholm], den 27 mars 2017.
40 Zhigongpartiet, “致公简介” [Kort introduktion om 
Zhigong-partiet], datum saknas.
41 Nordic Zhigong Association, “北欧致公协会成立大会实
录 20170326” [Inspelning av Nordic Zhigong Associations 
konstituerande möte], den 8 april 2017.

”Att ett litet antal ideo-
logiskt motiverade indi-

vider med kopplingar till 
Kommunist partiet har ledar-
roller inom det svenska civil-
samhället kan få politiska 
konsekvenser. ”
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även när han bodde i Sverige “för att skydda organisatio-
nens intressen”.42 Så sent som i september 2017 titulerades 
Zhou Bin på NZA:s hemsida som vicechef för utrikes-
kontakter hos Zhigong-partiets Pekingavdelning.43 Kopp-
lingarna mellan NZA och moderpartiet Zhigong omtalas 
öppet: När Zhigong-partiets partiledare Wan Gang 万钢 
var på besök i Stockholm i juni 2019 konstaterade NZA att 
föreningens utveckling under sina två första år var “oskilj-
bar från centralorganisationens omsorg och vägledning”.44 

Liksom de andra så kallade demokratiska partierna är 
Zhigong-partiet en del av Kommunistpartiets nätverk och 
inkluderar personer med inflytelserika roller i statsappara-
ten; Partiets ordförande Wan Gang var minister för veten-
skap och teknologi år 2007-2018 samt är numera vice 
ordförande för CPPCC och ordförande för China Associ-
ation for Science and Technology. De demokratiska parti-
ernas främsta roll är att indirekt knyta viktiga delar av det 
kinesiska samhället till Kommunistpartiet. Zhigong-par-
tiet fyller därutöver en utrikespolitisk funktion. Partiet har 
bland annat som uppdrag att stärka “vänskapskretsar” inom 
de regioner som omfattas av Sidenvägsinitiativet (一带一
路, eng. Belt and Road Initiative), motverka separatistiska 
krafter, se till att kinesiska studenter i utlandet bidrar till 
Kinas utveckling och att bidra till Kinas offentliga diplo-
mati. Det hör till partiets uppgift att “tala väl om Kinas 

42 Shanghai zhengxie, “致公党上海市委到北欧访侨情走
进瑞典” [Under Zhigong-partiets Shanghaiavdelnings besök 
i Norden kommer till diasporafrågor till Sverige], den 24 
september 2015.
43 Nordic Zhigong Association, “致公党中央万钢主席与北
欧致公协会举行会晤” [Zhigong-partiets centralkommittés-
ordförande Wan Gang träffar Nordic Zhigong Association], den 
4 september 2017.
44 Nordic Zhigong Association, “致公党中央主席万钢访
问瑞典并出席北欧致公协会两周年座谈会” [Zhigong-par-
tiets centralkommittésordförande Wan Gang deltog i Nordic 
Zhigong Associations tvåårsmöte], den 10 september 2019.

berättelse” (讲好中国故事), en i Kina frekvent upprepad 
uppmaning.45

Under Wan Gangs ledarskap har Zhigong-partiet kommit 
att fokusera på vetenskap och teknologi, och det gör även 
Nordic Zhigong Association. Bland den nordiska fören-
ingens ledare finns forskare från olika svenska universitet 
och under uppstartsmötet konstaterades att föreningens 
mål är att “samla Nordens talang inom högteknologi”. 
Föreningen har även medverkat till ett flertal möten för 
att “locka talanger” (人才引进) inom vetenskap till Kina. 
I samband med NZA:s grundande sade föreningens ord-
förande att de har som ambition att även framstående per-
soner utan kinesiskt påbrå ska bli medlemmar.46

Föreningens medlemskap utgörs huvudsakligen av per-
soner som är aktiva inom vetenskapsvärlden och närings-
livet. Enligt NZA:s egna uppgifter från september 2019 
har föreningen drygt 60 medlemmar, av vilka fler än 60 
procent har doktorsexamen.47 Under de första två åren 
sedan NZA:s grundande har dess företrädare samverkat 
med Zhigong-partiet, UFWD, enskilda företag och kine-
siska ambassaden i Sverige, både i Stockholm och i stä-
der runt omkring i Kina. På ett möte med representanter 
från Pekings stadskontor för diasporaarbete beskrev Ye 
Pei-quan att “många talanger inom avancerad vetenskap 
och teknologi i Norden är medlemmar i Nordic Zhigong 
Association, de täcker universitet och forskningsinstitut i 
hela Norden och har hand om många forskningsprojekt. 
NZA är villigt att bygga broar mellan Norden och Kina 

45 Gong Sijin, “致公党对外联络工作会议在河南郑州召开” 
[Zhigong-partiet håller möte om arbete med utländska förbin-
delser i Zhengzhou, Henan], The Central Institute of Socialism, 
den 12 juli 2019.
46 Nordic Zhigong Association, “北欧致公协会成立大会实
录” [Inspelning av Nordic Zhigong Associations konstitue-
rande möte], den 8 april 2017.
47 Nordic Zhigong Association, “致公党中央主席万钢访
问瑞典并出席北欧致公协会两周年座谈会” [Zhigong-par-
tiets centralkommittésordförande Wan Gang deltog i Nordic 
Zhigong Associations tvåårsmöte], den 10 september 2019.
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för vetenskap och teknologi för att presentera deras resul-
tat och forskningsprojekt till fäderneslandet.”48 

Det råder ingen tvekan om att NZA betraktar sig som 
en del av Kommunistpartiets nätverk. I samband med 
Kommunistpartiets 19:e partikongress i oktober 2017 
redogjorde föreningen på sin hemsida att det strävar efter 
att “förverkliga det kinesiska folkets stora återvitalisering 
under [Kommunistpartiets] generalsekreterare Xis ledar-
skap”.49 Sedermera har föreningen uppgett – med formule-
ringar tagna ur Kommunistpartiets språkbruk – att de ska 
studera “andan” (精神) från Kommunistpartiets 19:e kon-
gress och verka för att “göra fäderneslandet till ett moder-
niserat och starkt socialistiskt land”.50 Under hösten 2019 
valdes fyra av NZA:s medlemmar till olika positioner 
inom Peking stads avdelning till den ovannämnda enhets-
frontsorganisationen All-China Federation of Returned 
Overseas Chinese,51 som enligt sina egna stadgar har som 
uppdrag att “värna generalsekreterare Xi Jinpings status 

48 Nordic Zhigong Association, “北京市侨办副主任李长远
到访北欧致公协会” [Vicechefen för Peking stads kontor för 
diasporaarbete Li Changyuan besöker Nordic Zhigong Associ-
ation), den 13 juli 2018.
49 Nordic Zhigong Association, “北欧致公协会热烈祝贺
中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开” [Nordic 
Zhigong Association gratulerar varmt det framgångsrika öpp-
nandet av kinesiska Kommunistpariets 19:e kongress], den 19 
oktober 2017.
50 Nordic Zhigong Association, “北欧致公协会参加瑞典科
技界座谈会” [Nordic Zhigong Association deltar i seminarium 
för svenska vetenskapskretsar], den 3 februari 2018.
51 Ye Pei-quan utnämndes till utländsk rådgivare (海外顾问), 
Zong Jinbo utnämndes till kommittémedlem (委员) och två 
andra utnämndes till utländska kommittémedlemmar (海外委
员), se Nordic Zhigong Association, “北欧致公协会四位会
员当选北京市侨联新一届委员及顾问” [Fyra medlemmar i 
nordic Zhigong Association valda till medlemmar och rådgi-
vare i ACFROC], december 2019. 

som central ledare [samt Kommunistpartiets] auktoritet 
och centrala, enhetliga ledarskap.”52

På samma vis som för Sveriges Kinesiska Riksförbund 
framgår det även i NZA:s stadgar att föreningen delvis 
finansieras med bidrag från en eller flera oidentifierade 
statliga aktörer.53 

Belt and Road Institute in Sweden (BRIX)54 

I maj 2018 grundades föreningen BRIX som arbetar för att 
Sverige ska medverka inom Sidenvägsinitiativet, ett para-
plynamn för olika kinesiska internationella projekt, med 
fokus på infrastruktur. Föreningens uttalade ambition är 
att “erbjuda saklig och välgrundad information [om Siden-
vägsinitiativet], fri från de förutfattade meningar och geo-
politiska agendor” som BRIX menar präglar den interna-
tionella diskursen om initiativet.55 BRIX verksamhet och 
nätverk framstår inte vara särskilt omfattande, men dess 
företrädare har bjudits in som experter i evenemang vid 
bland andra Halmstads högskola och Stockholms handel-
skammare och en konferens de anordnade år 2019 besök-
tes, enligt föreningen själv, av 13 ambassadörer.56 

Kinas ambassad och BRIX har som gemensam nämnare 
att de båda arbetar för att Sidenvägsinitiativet ska få gehör 
i Sverige, men bortom denna gemensamma ambition är 
det ett omaka par. BRIX drivs huvudsakligen av personer 
som är aktiva inom Schillerinstitutet. Schillerinstitutet till-
hör den så kallade LaRoucherörelsen (också kallat Euro-
peiska arbetarpartiet), en politisk ytterkantsrörelse som 
nuförtiden utöver sitt stöd för Sidenvägsinitiativet främst 

52 All-China Federation of Returned Overseas Chinese, 2018, 
“中华全国归国华侨联合会章程” [ACFROC:s stadgar], kapi-
tel 1, artikel 7.
53 Artikel 4.1 i Nordic Zhigong Associations stadgar.
54 Ursprungligen kallades föreningen Belt and Road Initiative 
Executive Group.
55 “Vad är BRIX?”., BRIX, datum saknas.
56 Ulf Sandmark och Hussein Askary, “Stort Forum I Stock-
holm För Belt & Road” [sic], 2019.
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entusiasmeras av hårdför klimatskepticism.57 LaRoucherö-
relsen, som idag är fåtalig, har historiskt varit en konspira-
torisk och sekteristisk vänsterrörelse och har övervakats av 
Säpo som en potentiellt hotfull aktör.58

Sidenvägsinitiativet är en av de viktigaste beståndsde-
larna av Kinas utrikespolitik, och att få det internationella 
samfundet att berömma initiativet är högt prioriterat av 
Peking. I samma anda välkomnar Kinas ambassad i Sve-
rige röster som ekar Kommunistpartiets talepunkter och 
har stöttat BRIX. Bland annat finansierade ambassaden 
lokalhyran till BRIX lanseringsmöte på Grand Hôtel i 
Stockholm i oktober 2018.59 Samarbetet med kinesiska 
statliga organ kan spåras till innan föreningens grundande. 
Schillerinstitutet anordnade i maj 2018 en konferens om 
Sidenvägsinitiativet tillsammans med det statligt ägda 
flygbolaget China Eastern.60 Ambassaden har även bjudit 
in BRIX-styrelseledamoten och ordföranden för Schille-
rinstutet Ulf Sandmark som “ekonomisk expert” för att 
tala på en konferens om Sidenvägsinitiativet i Stockholm 
i november 2019.61 

Enhetsfronten bland kinesisk-
språkiga medier i Sverige 
I oktober 2019 träffades representanter för kinesiskspråkiga 
medier från hela världen i staden Shijiazhuang för en årlig 
konferens arrangerad av Departementet för enhetsfronten, 
som representerades av departementets viceministrar Tan 

57 Ola Wong, “Klimatskeptisk sekt i Sverige samarbetar med 
Kinas ambassad”, Svenska dagbladet, den 9 februari 2019. 
58 SOU 2002:91, “Hotet från vänster. Säkerhetstjänsternas 
övervakning av kommunister, anarkister m.m. 1965-2002.”
59 Sveriges radio, “Kinas magiska vapen”, den 17 augusti 
2019.
60 Kinas ambassad i Sverige, “桂从友大使出席“一带一
路”研讨会” [Ambassadör Gui Congyou deltar i seminarium 
om Sidenvägsinitiativet], den 31 maj 2018.
61 Nordic Chinese times, “2019广交会瑞典推介会举办初创
企业” [2019 års China Export Import Fair håller seminarium 
om startups i Stockholm], nr. 314, den 28 november 2019. 

Tianxing 谭天星 och Xu Yousheng. I denna mobiliserings-
träff medverkade sex företrädare för Stockholmsbaserade 
medieorganisationer.62 Bland dessa var den ovannämnda 
Zong Jinbo, som leder Nordic Chinese Newspaper (北欧
华人报), en PLA-veteran som även leder en förening för 
boende i Sverige med börd från staden Tianjin (瑞典天
津人联谊会) och i den rollen har omfattande kontakter 
med Tianjins departement för enhetsfronten. Zong har 
beskrivit att “som ledare inom Sveriges kinesiska diaspora 
och ansvarig för nordiska media för kineser upprätthåller 
jag alltid samma ställning som [Kommunist]partiets cen-
tralkommitté”.63 Även två företrädare för Nordic Chinese 
Times (北欧时报) deltog i konferensen. Nordic Chinese 
Times är en kinesiskspråkig nyhetstidning som samarbe-
tar med Kinas statliga nyhetsbyrå Xinhua och Kommu-
nistpartiets tidning Folkets dagblad.64 I ett samarbetsavtal 
från 2016 beskriver Folkets dagblad att Nordic Chinese 
Times syftar både att nå de fem nordiska länderna samt 
“tjäna de två miljoner personer i den kinesiska diasporan 
och utbytesstudenter i Europa, samt sinologer och per-
soner från politik och näringsliv som studerar kinesiska.” 
Vidare beskrevs Stockholm av Folkets dagblad som “en 
strategiskt viktig stad för Kinastudier i Europa”.65 

Om dessa försök har lyckats att påverka den allmänna 
opinionen bland den kinesiska diasporan i Sverige och 
Norden är oklart. I dagens Kina spelar mobilapplikationer 

62 San Diego Chinese Press, “第十一届世界华文传媒论坛
在石家庄开幕 (附媒体嘉宾名单)” [Det 11:e världsforumet 
för kinesiskspråkiga medier öppnas i Shijiazhuang (med lista 
över mediegäster bifogat)], den 12 oktober 2019.
63 Zong Jinbo, “在中国共产党的领导下乘胜前进” [Den 
segrande framfarten under kinesiska Kommunistpartiets ledar-
skap], Tianjins Departement för enhetsfronten, den 1 november 
2017.
64 Nordic Chinese Times, “北欧时报简介” [Kort introduk-
tion om Nordic Chinese Times], datum saknas.
65 Folkets dagblad, “人民日报海外版拓展北欧市场” 
[Folkets dagblads utlandsversion expanderar till den nordiska 
marknaden], den 29 oktober 2016.
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såsom WeChat en viktig roll för nyhetskonsumtion, sär-
skilt men långt ifrån bara bland ungdomar. På WeChat 
finns det även kanaler som särskilt rapporterar om nyheter 
från Sverige, vilket gör att de ovannämnda partianknutna 
traditionella mediekanalerna är konkurrensutsatta. Sam-
tidigt driver även partianknutna aktörer nyhetskanaler på 
WeChat.

Det är oklart i vilken mån dessa medieorganisationer fak-
tiskt påverkar åsikter om Sverige, Kina eller ländernas 
beröringspunkter. Oavsett verkningskraften så illustrerar 
medieorganisationernas verksamhet och samröre med den 
kinesiska partistaten en beståndsdel inom enhetsfrontens 
mosaik av försök att utöva inflytande i Sverige.

Partistaten försöker tysta  internationell 
granskning av enhetsfronten
Den kinesiska partistaten motsätter sig alla antydningar 
att enhetsfrontens internationella verksamhet har poli-
tiska ändamål. Individer och organisationer som upp-
märksammar enhetsfrontens verksamhet beskrivs ofta av 
partistaten som lögnare, och Kinas ambassad i Sverige har 
riktat samma anklagelse mot en rad svenska medieorgani-
sationer.66 I vissa fall har även andra metoder använts för 
att tysta granskning och kritik. Publiceringen av profes-
sor Clive Hamiltons uppmärksammade bok Silent Inva-
sion: China’s Influence in Australia avbröts i sista stund, då 
hans förlag var rädda för att bli stämda för förtal av den 
kinesiska staten.67 Boken publicerades till slut, men med 
ett annat förlag. Den amerikanska journalisten Bethany 
Allen-Ebrahimian, som har rapporterat om enhetsfronten 
och andra sorters påverkansoperationer, har nekats visum 

66 Kinas ambassad i Sverige, “Chinese Embassy Spokesper-
son’s Remarks on Some Swedish Media’s Untruthful Reporting 
on China’s United Front Work”, den 20 augusti 2019.
67 Nick McKenzie och Richard Baker, “Free speech fears after 
book critical of China is pulled from publication”, The Sidney 
Morning Herald, den 12 november 2017.

till Kina, vilket i praktiken motsvarar en bannlysning.68 
Den nyzeeländska forskaren Anne-Marie Brady har 
utsatts för hot av olika slag. Sedan Brady publicerade den 
banbrytande rapporten “Magic Weapons: China’s Political 
Influence Activities Under Xi Jinping” hösten 2017 har 
hon haft inbrott både i sitt hem och på sitt kontor samt har 
mottagit hotfulla telefonsamtal och meddelanden. Brady 
menar att detta har utförts på Pekings uppdrag.69 Genom 
opinionsbildning, juridiska medel och hot försöker Kom-
munistpartiet tysta internationell granskning av enhets-
fronten; denna blandning av påverkansmedel med olika 
grader av legitimitet och transparens är i sig illustrativ för 
enhetsfrontens mångfacetterade funktionssätt.

Avslutande reflektioner och 
rekommendationer
Kommunistpartiet har höga ambitioner att sätta sin prä-
gel på hur internationell politik bedrivs. I ord och hand-
ling har partiet visat sig villigt att intervenera i politiska 
system långt bortom det kinesiska fastlandet. Att sådant 
påverkansarbete även förekommer i Sverige är därför inte 
förvånande. Denna rapport har visat några exempel på 
kontakter och aktiviteter bland organisationer i Sverige 
som är kopplade till enhetsfronten. Innebörden av denna 
verksamhet kan brytas ned i följande betraktelser:

Kommunistpartiet är inte Kina
I Kommunistpartiets narrativ beskrivs nästan alla kritiska 
yttranden om partiet som kritik av Kina. Sammanbland-
ningen av parti och land är menad att framställa kon-
struktiv kritik av politiska val som antagonism mot ett 
folk. Det är troligen en medveten feltolkning, dessutom 
är det analytiskt missvisande. Denna rapport handlar om 

68 Megha Rajagopalan, “An American Reporter Was Denied 
A Visa To China. She Said It’s Because She Criticized The 
Communist Party,” Buzzfeed, den 18 juni 2019.
69 Eleanor Ainge Roy, “‘I’m being watched’: Anne-Marie 
Brady, the China critic living in fear of Beijing,” The Guardian, 
den 23 januari 2019.
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Kommunistpartiets enhetsfront; det vore missvisande att 
kalla det “Kinas enhetsfront” eftersom det (huvudsakligen) 
är det kinesiska folket och den kinesiska diasporan som 
utsätts för påverkansförsök från partiet. Och medan Kom-
munistpartiet ser hela det kinesiska folket och den kine-
siska diasporan som verktyg för sina politiska ambitioner 
bör enbart de individer som aktivt deltagit i enhetsfrontens 
verksamhet – vilket inkluderar personer utan kinesisk börd 
– betraktas som dess samarbetspartners. 

Enhetsfrontsarbetet är bara en av flera delar 
i Kommunistpartiets påverkansarbete
Denna rapport har beskrivit hur enhetsfrontsarbete utövas 
i Sverige. Den fullständiga betydelsen av detta arbete fram-
går dock inte om man betraktar det som ett isolerat feno-
men. Enhetsfrontsarbetet utförs i samverkan med Kom-
munistpartiets många andra metoder för påverkan – såsom 
propaganda, diplomati, militära hot, spionage, cyberstölder 
och ekonomisk utpressning; samtliga dessa bör beaktas för 
att förstå den kinesiska partistatens påverkansarbete. 

Enhetsfronten driver en politisk agenda
Enhetsfrontens internationella arbete bör betraktas som 
både defensivt och offensivt. Dess ambition är till stor del 
att upprätthålla status quo, framförallt att bevara Kommu-
nistpartiets maktinnehav i Kina. Samtidigt verkar enhets-
fronten för att möjliggöra delar av kinesisk utrikespolitik 
som går ut på att förändra rådande förhållanden, såsom 
att partistaten vill tillskansa sig strategiskt viktiga resurser 
i utlandet och att, förr eller senare, annektera Taiwan. På 
uppenbara sätt står dessa ambitioner i konflikt med Sveri-
ges intressen och värderingar.

Sverige är en måltavla i Kommu-
nistpartiets påverkans arbete
Att enhetsfrontens verksamhet i Sverige har vuxit de 
senaste åren speglar flera fenomen. För det första upp-
träder den kinesiska partistaten alltmer aggressivt på den 
internationella arenan. Därtill har enhetsfronten under 

Xi Jinpings tid vid makten fått en högre prioritering än 
tidigare, för att gynna Kommunistpartiets ambitioner 
både inhemskt i Kina och internationellt. Sverige är där-
för långt ifrån ensamt om att utsättas för aktivitet från 
enhetsfronten.

Enhetsfronten politiserar civilsamhälle och näringsliv
Denna rapport har visat att det finns individer och orga-
nisationer som verkar i Sverige för att driva Kommunist-
partiets politiska agenda. Detta nätverk förstärks av orga-
nisationer som inte bara – eller ens främst – har en politisk 
funktion. Flera av de föreningar som riktar sig mot den 
kinesiska diasporan i Sverige är för många av deras med-
lemmar en viktig fora för att känna samhörighet och upp-
rätthålla en minoritetskultur. Att använda dessa och andra 
föreningar för att främja Kommunistpartiets agenda är en 
viktig metod för enhetsfronten. 

Konsekvenser för Sverige är ännu otydliga
Kommunistpartiets enhetsfront arbetar på ett svårgenom-
skådligt sätt. Enhetsfrontens arbete på gräsrotsnivå upp-
märksammas sällan av allmänheten och det är ofta oklart 
hur enhetsfrontens aktörer är knutna till Kommunistpar-
tiet. Det ligger därför i sakens natur att det är svårt att 
bedöma dess omfattning och verkan. Vad denna rapport 
visar är endast att det förekommer omfattande verksam-
het bland aktörer och organisationer som är kopplade till 
enhetsfronten i Sverige. 

Granska enhetsfronten noggrannare 
för att undvika att bli påverkat
Enhetsfrontens etablering i Sverige verkar ännu inte vara 
lika omfattande som i Australien och Nya Zeeland, men 
Kommunistpartiets tilltagande maktanspråk och Xis beto-
ning av enhetsfrontens betydelse talar för att påverkans-
arbetet mot Sverige inte kommer avta. Sverige behöver 
samla mer kunskap om enhetsfronten genom forskning 
och medial granskning. Därtill bör underrättelsetjäns-
terna överväga att offentliggöra viss information om 
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enhetsfrontens verksamhet i Sverige för att visa hur det 
skiljer sig från andra sorters påverkansarbete. Denna kun-
skap behövs så att samhällsviktiga aktörer och allmänheten 
kan uppmärksammas om Kommunistpartiets förlängda 
armar och upprätthålla motståndskraft mot otillbörlig 
påverkan.

Sverige har en potentiellt god motståndskraft mot dessa 
påverkansförsök, eftersom det finns en stark skepsis i Sve-
rige mot meriterna av Kommunistpartiets politik. Denna 
grundinställning bör kompletteras av en djupare förståelse 
av Kommunistpartiets påverkansarbete, vilket till en bety-
delsefull del inkluderar enhetsfrontens verksamhet. 


