
Stiller idretten seg skeptisk til det kinesiske regimet?  

Dette spørsmålet har vi sendt til den Norske olympiske komiteen og vinteridrettsforbundene i 

anledning OL i Kina 2022. Vi ønsker med dette å videreformidle denne informasjonen til hele idretts-

Norge.  

Her er noen innspill om hva som skjer i Kina i dag. 

 

Norske medier har lenge vært tause når det gjelder brudd på menneskerettigheter i Kina. I det siste 

har derimot både NRK, TV2, Aftenposten og flere publisert artikler som uttrykker skepsis til det 

kinesiske regimet og slutten på ytringsfrihet og selvstyre i Hongkong. Mange ser etter hvert på de 

mange alvorlige bruddene på menneskerettighetene som et hinder for å delta i De olympiske lekene 

som skal arrangeres av Kina.  

 

Uigurer, tibetanere, kristne, Falun Gong-utøvere og andre minoritetsgrupper blir forfulgt, fengslet, 

internert, torturert, utsatt for hjernevask og frarøvet sin kultur, tro eller overbevisning. Mange har til 

og med blitt frarøvet organer for organtransplantasjon og profitt i offentlige sykehus i Kina. Vi forstår 

idrettsutøvere som ønsker å ta avstand fra brudd på menneskerettigheter i Kina.  

 

Forbrytelsene med organrøveri i Kina begynte tidlig på 2000-tallet, kort tid etter starten på regimets 

forfølgelse av Falun Gong. I 2006 kom den første, internasjonale rapporten om tvungen organhøsting 

i stor skala i Kina. I fjor kom dommen fra The China Tribunal i London som har utredet anklagene om 

Kinas organrøveri. Den fastslo at i første rekke Falun Gong-utøvere, men også uigurer og andre, er 

ofre for organrøveri. Tribunalet, ledet av Sir Geoffrey Nice, som også ledet «The International 

Criminal Tribunal for The former Jugoslavia», kaller det kinesiske regimets organrøving for "en 

forbrytelse mot menneskeheten". 

 

I 2016 undertegnet Norge Normaliseringsavtalen med Kina. Men til hvilken pris?  

Stiller Norge krav til de landene vi samhandler med?  

 

Da koronaviruset begynte å spre seg i Wuhan i november og desember i 2019, viste Det kinesiske 

kommunistpartiet (KKP) igjen hva det står for. Mange kaller det nå KKP-viruset fordi KKP gjorde 

pandemien mulig gjennom tåkelegging og usannheter om virusutbruddet. 

 

Vi oppfordrer idretten til å ha et kritisk blikk på det kinesiske regimet og vurdere tiltak fra Norges 

side. 

https://chinatribunal.com/wp-content/uploads/2020/03/ChinaTribunal_JUDGMENT_1stMarch_2020.pdf#_blank
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/statement_kina.pdf


 

 

Personvernpolicy ved innsamling av adresser: 

https://mrikina.no/onewebmedia/Personvernpolicy%20MRiKina.pdf 

 

 

Med hilsen 

Nettverk for menneskerettigheter i Kina 

www.mrikina.no 

 

……………………………………………………………. 

 Utfyllende informasjon: 

 

Norge stikker hodet i sanden i møtet med Kina (Arne Melsom): 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/g6440J/norge-stikker-hodet-i-sanden-i-moetet-

med-kina?fbclid=IwAR2Ll8G1YF_XWib-tEwV4VBv-xM0Sk0W-T9HyRdaOETfFyRKQ9oZpFG52_g 

NRK: 100 år med tyranni 

https://www.nrk.no/ytring/100-ar-med-tyranni-1.15558270 

 

Aftenposten: Protestbrev til Folkerepublikken Kina 

https://www.aftenposten.no/meninger/i/dloapB/protestbrev-til-folkerepublikken-

kina?fbclid=IwAR3irOct0Z8pIXzfZQnhmRfex-1WhwkRmb2TT7aNvxKefUbKhbzdbH4fJi8 

 

United Nations, Human Rights 

China: UN human rights experts alarmed by ‘organ harvesting’ allegations 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27167&LangID=E 

 

EU: European Parliament resolution on organ harvesting in China 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-7-2013-0562_EN.html?redirect 

 

TV2: SJOKKRAPPORT OM DØDELIG MILLIARD-INDUSTRI 

https://www.tv2.no/a/8934792/  
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