
 

 

 

Landsmøteuttalelse 2010 
Respektér retten til ytringsfrihet i Kina 
 
Retten til ytringsfrihet, inkludert retten til å øve offentlig kritikk av landets myndigheter, er 
garantert både gjennom internasjonale menneskerettighetsstandarder og Kinas egen 
grunnlov. Oppfyllelsen av denne rettigheten er ikke bare et viktig grunnlag for personlig frihet. 
Uten frihet til å kontrollere og kritisere statlig handling kan heller ikke økonomiske, sosiale 
eller kulturelle rettigheter realiseres.  
 
Landsmøtet i Amnesty er svært bekymret over at personer som offentlig kritiserer kinesiske 
myndigheter risikerer lange fengselsstraffer, såkalt omskolering gjennom arbeid og annen 
forfølgelse. Også familiemedlemmer til fengslede menneskerettighetsforkjempere opplever 
begrenset bevegelsesfrihet eller overgrep. 
 
 
Landsmøtet i Amnesty krever at den kinesiske regjeringen 
 
§ gir alle mennesker i Kina full mulighet til å bruke sin ytringsfrihet, inkludert retten til offentlig 

kritikk av nasjonale eller lokale myndigheter, uten å risikere forfølgelse; 
§ ikke bruker bestemmelser i kinesisk straffelov mot ”oppfordring til statsfiendtlige aktiviteter”, 

”opphissing til uro”, ”undergraving av statens enhet” eller ”avsløring av statshemmeligheter” 
til å straffeforfølge menneskerettighetsforkjempere; 
§ opphever alle begrensninger og sanksjoner mot advokater som forsvarer personer som er 

tiltalt i rettssaker som betraktes som politisk sensitive. 
 
 
I tillegg oppfordrer Landsmøtet i Amnesty den kinesiske regjeringen om umiddelbart 
og betingelsesløst å løslate følgende samvittighetsfanger: 
 
§ Liu Xiaobo, dømt til 11 års fengsel i desember 2009 for sin deltakelse i ”Charter 08”, en 

appell for politiske reformer og menneskerettigheter i Kina; 
§ Hu Jia, dømt til 3 ½ års fengsel i april 2008 for en kritisk artikkel på internett om 

menneskerettighetssituasjonen i Kina i forkant av De olympiske sommerleker 2008; 
§ Mao Hengfeng, pålagt 18 måneder ”omskolering gjennom arbeid” i mars 2010 på grunn av 

sitt engasjement mot illegale tvangsaborter og tvangssteriliseringer; 
§ Nurmemet Yasin, dømt til 10 års fengsel i februar 2005 for å ha skrevet en novelle som 

myndighetene anså som en skjult kritikk av styret av den autonome uigurske Xinjiang-
regionen; 
§ Yang Chunlin, dømt til fem års fengsel i mars 2008 for sitt engasjement for rettighetene til 

bønder som mistet sitt land i sammenheng med offentlige byggeprosjekter; 
§ Shi Tao, dømt til 10 års fengsel i april 2005 for å ha gitt videre til en amerikansk bekjent en 

veiledning fra Informasjonsdepartementet om hvordan journalister skulle rapportere om 
demokratibevegelsen fra juni 1989. 
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Norsk dobbeltmoral om menneskerettigheter 
 
Norge profilerer seg som en sterk støttespiller for respekt for menneskerettighetene 
og menneskerettighetenes udelelighet. Likevel motarbeidet norske myndigheter en 
tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, 
som ble vedtatt i desember 2008. Tilleggsprotokollen etablerer blant annet et 
klageorgan der enkeltpersoner kan klage inn stater for brudd på sine økonomiske, 
sosiale og kulturelle rettigheter.  
Norge forsøkte å svekke mandatet til klageorganet da ordlyden til tilleggsprotokollen 
ble utarbeidet. Videre har Norge hittil valgt å ikke undertegne tilleggsprotokollen til 
nå. 
Landsmøtet til Amnesty International i Norges mener dette er uverdig og uakseptabel 
dobbeltmoral, og oppfordrer Regjeringen til å vise i praksis at alle 
menneskerettighetene er like mye verdt. Norge må undertegne FNs tilleggsprotokoll 
til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som første skritt 
mot å ratifisere den. 
 
 
 
 
 


