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Norge må reagere på Kinas 
menneskerettighetsbrudd 

Vedtatt av SVs landsstyre 28. september 2019.  
 
Norge må reagere på Kinas menneskerettighetsbrudd. Kinas menneskerettighetsbrudd øker i 
omfang.  
 
Siden overtakelsen i 1997 har Kina gått stadig lengre i å undergrave Hongkongs avtalefestede 
selvstyre. Det seneste eksempelet på dette har vært forslaget om at mistenkte i Hongkong skulle 
kunne utleveres til Kina. Forslaget har midlertidig blitt trukket tilbake,  
 
men Kinas stadige angrep på Hongkong-borgernes selvråderett øker i omfang og styrke. Dette har 
ført til at opp mot en fjerdedel av byens borgere - flere millioner mennesker - har demonstrert i 
gatene.  
 
Demonstrantene krever, i tråd med sin egen “Basic Law”, en fullstendig tilbaketrekning av 
utleveringsloven, tilbaketrekning av påstandene om at demonstrantene er “opprørere”, løslatelse og 
en slutt på rettsforfølgelsen av demonstranter, en uavhengig kommisjon som kan etterforske 
politiets atferd og maktbruk under demonstrasjonene, samt allmenn stemmerett i valg av lovgivende 
forsamling og regjeringsledelse. De har blitt møtt med vold fra politiets side, vilkårlige arrestasjoner 
og stadige anklager fra Beijing om å være organisert fra utlandet.  
 
Situasjonen føyer seg inn i en rekke av overgrep mot sivilbefolkning fra kinesiske myndigheter. Det 
grelleste eksempelet er de grove menneskerettighetsbrudd mot uigurene i Øst-Turkestan. Lovnader 
om selvstyre og kulturelle rettigheter har blitt underkjent, og myndighetene bruker storstilt 
overvåking, vilkårlige arrestasjoner og internering av sivilbefolkningen for å tvinge uigur-befolkningen 
i kne.  
 
Kinas framferd, både i Øst-Turkestan og Hongkong, blir møtt med massiv fordømmelse fra 
menneskerettighetsorganisasjoner og det globale sivilsamfunn, men også fra EU, Canada og USA. Fra 
Norge har det vært stille.  
 
Solberg-regjeringen og kinesiske myndigheter kom i 2016 frem til en felleserklæring med mål om å 
normalisere forholdet mellom Kina og Norge. Erklæringens tredje punkt lyder som følger: 
 
 “The Norwegian Government reiterates its commitment to the one-China policy, fully respects 
China’s sovereignty and territorial integrity, attaches high importance to China’s core interests and 
major concerns, will not support actions that undermine them, and will do its best to avoid any future 
damage to the bilateral relations.” 
 
Kontinuerlig press i bilaterale og multilaterale fora er et av Norges viktigste utenrikspolitiske verktøy i 
fremme av menneskerettigheter og respekt for folkeretten. Da erklæringen ble offentliggjort, 
garanterte daværende utenriksminister Børge Brende for at normaliseringen ikke ville stå i veien for 
norsk kritikk av kinesiske myndigheter. 
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Likevel ser det ut til at det er slik den norske regjering tolker avtalen. Det er skremmende stille fra 
norske myndigheter. Verken når det gjelder menneskerettighetsspørsmål i Kina, Hongkongs 
avtalefestede selvråderett, eller behandlingen av uigurene har uttalelser fra norske 
myndigheter stått i forhold til alvoret i situasjonen. Ved å ikke kritisere kinesiske myndigheters 
framferd, undergraver regjeringen arbeidet for den verdensordenen de i stortingsmeldinger og 
festtaler sier at de ønsker: en verdensorden hvor menneskerettighetsspørsmål alltid står på 
agendaen, og hvor folkerettens grunnleggende prinsipper blir respektert. 

Derfor krever SV at: 

• regjeringen kritiserer Kinas opptreden i Hongkong-konflikten og samtidig arbeider for et 
koordinert, flernasjonalt utspill som fordømmer overgrepene mot Hongkongs befolkning. 

• utenriksministeren redegjør for Stortinget om Norges holdning til Hongkong-konflikten. 

• utenriksministeren redegjør for Stortinget om hvordan Felleserklæringen mellom Norge og 
Kina tolkes og praktiseres i det utenrikspolitiske arbeidet. 

• Norge arbeider for løslatelse av politiske fanger i både Kina og Hongkong, og garanterer for 
tryggheten til politiske flyktninger fra Kina og Hongkong i Norge. 

• Norge må vurdere å trekke støtten til felleserklæringen som normaliserer forholdet til Kina. 

• Norge skal ikke inngå en frihandelsavtale med Kina uten at det samtidig fremmes klare krav 
om at Kina må overholde grunnleggende menneskerettslige og folkerettslige prinsipper.  
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