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SV krever øyeblikkelig handling for 
demokrati og menneskerettigheter i 
Hongkong 

Vedtatt av SVs landsstyre 7. juni 2020.  
 
Siden Xi Jinpings maktovertakelse i 2013 har Kina beveget seg i stadig mer autoritær retning. 
Kommunistpartiet under Xis ledelse strammer grepet om egne innbyggere i Tibet, Øst-Turkestan og i 
Hongkong, såvel som i resten av Kina. I ordbruken overfor Taiwan har Kina sluttet å bruke ordet 
“fredelig” i forbindelse med gjenforening. Kinas forpliktelser til verdenssamfunnet ved overtakelsen 
av Hongkong i 1997 var at folk i Hongkong selv skulle styre sin fremtid gjennom valg av egne ledere, 
som en autonom region under Folkerepublikken.  
 
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. 
Politiet har med myndighetenes velsignelse brukt grov vold mot fredelige demonstranter, og vilkårlig 
arrestert og straffeforfulgt demonstranter som opprørere. Myndighetene i Hongkong og Beijing 
anklager demonstrantene for å være en liten gruppe med opprørere som er organisert fra utlandet, 
og at ny sikkerhetslov er nødvendig av nasjonale sikkerhetshensyn.  
 
Nasjonale sikkerhetshensyn er et vidt begrep i Kina. «Separatisme» og «undergraving av det 
nasjonale regimet» blir forbudt. I praksis betyr dette at kritikk av kommunistpartiet kan defineres 
som brudd på nasjonal sikkerhetslov. Den nye loven vil også gjøre det mulig for kinesiske hemmelige 
tjenester å operere i Hongkong. I praksis betyr det at enhver Hongkong-borger vil risikere å bli 
arrestert og straffeforfulgt av myndighetene i Kina, også i Hongkong. Sammen med en lov om 
fornærmelse av nasjonalsangen, som nå kan straffes med fengsel i inntil tre år og bøter opp mot en 
halv million, er målet sensur av Hongkongs befolkning. 
 
Dette har medført at en rekke land varsler konsekvenser for sine handelsavtaler med byen, da 
grunnlaget for disse - ett land, to systemer - vil falle bort. 
 

SV krever: 

 
• At Norge tar opp en eventuell skrinlegging av frihandelsavtalen med Hongkong innenfor 

EFTA-avtalen, da grunnlaget for avtalen vil falle bort. 
• At Norge stiller opp som trygg havn for den strømmen av politiske flyktninger den endrede 

situasjonen i HK kan føre til. 
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