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Kina: mindretallenes rettigheder og anvendelse af dødsstraf 
Europa-Parlamentets beslutning af 26. november 2009 om Kina: mindretallenes 
rettigheder og anvendelse af dødsstraf 

Europa-Parlamentet,

- der henviser til sine tidligere beslutninger af 1. februar 20071 og 27. september 20072 om 
et universelt moratorium for dødsstraf,

- til der henviser til FN's Generalforsamlings resolutioner af 18. december 2007 
(A/RES/62/149) og af 18. december 2008 (A/RES/63/168) om et moratorium for 
dødsstraf,

- der henviser til formandskabets erklæringer på vegne af Den Europæiske Union af 
henholdsvis 29. oktober 2009 om henrettelsen af de to tibetanere Lobsang Gyaltsen og 
Loyak og af 12. november 2009 om henrettelsen af ni etniske uighurer efter opstanden 
den 5.-7. juli 2009 i Urumqi i den selvstyrende uighuriske region Xinjiang (XUAR),

- der henviser til artikel 35, 36 og 37 i Folkerepublikken Kinas forfatning, som knæsætter 
principperne om ytringsfrihed, religionsfrihed og den personlige friheds ukrænkelighed 
for alle borgere,

- der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina og navnlig beslutningen af 13. 
december 2007 om EU/Kina-topmødet og menneskerettighedsdialogen EU/Kina3,

- der henviser til seminaret EU/Kina den 18.-19. november 2009 og den 28. dialogrunde 
om menneskerettigheder EU/Kina, der blev afholdt den 20. november 2009 i Bejing,

- der henviser til den 27. dialogrunde om menneskerettigheder EU/Kina, der blev afholdt
den 14. maj 2009 i Prag,

- der henviser til det kommende topmøde mellem EU og Kina, der finder sted den 30. 
november 2009 i Nanjing,

- der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A. der henviser til, at EU bygger på værdierne frihed, demokrati og respekt for 
menneskerettighederne samt på retsstatsprincippet, og at det anser respekten for disse 
umistelige rettigheder for at være en ufravigelig forudsætning for et fredeligt liv i 
samfundet,
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B. der henviser til, at det nye strategiske partnerskab EU/Kina, som der for øjeblikket føres 
forhandlinger om, spiller en meget vigtig rolle for de fremtidige relationer mellem EU og 
Kina, og som påpeger, at et virkeligt partnerskab skal bygge på fælles værdier,

C. der henviser til, at EU den 8. maj 2009 anmodede om en strafforvandling af dødsdomme 
afsagt mod flere tibetanere af Folkedomstolen i Lhasa efter opstandene i Lhasa i marts 
2008,

D. der henviser til, at den værste etniske vold i flere årtier brød ud i de første dage af juli 
2009 i XUAR, efter at uighuriske demonstranter raserede gaderne og gik til angreb mod 
hankineserne i Urumqi med tilskadekomne til følge i protest mod overgreb på uighuriske 
arbejdstagere på en fabrik i sydlige Kina i juni måned 2009; der henviser til, at 197 
mennesker ifølge de officielle tal mistede livet, og at over 1 600 personer blev såret,

E. der henviser til, at det er af afgørende betydning at indlede en åben og vedvarende dialog 
baseret på gensidig respekt, hvis man vil sikre, at det tibetanske og uighuriske folk, Kinas 
to største etniske mindretal, skal kunne leve i fred og fordragelig sammen med det store 
flertal i den kinesiske befolkning, der er etniske hankinesere,

F. der henviser til, at der er en voksende utilfredshed og vrede blandt den uighuriske 
befolkning – som for størstedelens vedkommende er muslimer, har sproglige og kulturelle 
bånd til Centralasien og udgør næsten halvdelen af de 20 millioner indbyggere i Xinjiang 
– og at denne utilfredshed og vrede er rettet mod de hovedsageligt hankinesiske 
myndigheder, som beskyldes for at holde nøje opsyn med og undertrykke religiøse 
aktiviteter som led i en beskæftigelsesmæssig diskriminering og marginalisering af deres 
egen etniske gruppe i regionen; der henviser til, at menneskerettigheds-ngo'ernes 
opfordring til det internationale samfund til at udsende et uafhængigt undersøgelsesteam 
til det urohærgede område er blevet overhørt,

G. der henviser til, at Folkerepublikken Kina har givet udtryk for ønsket om harmoniske 
etniske relationer i XUAR,

H. der henviser til, at der i en rapport fra Human Rights Watch er draget tvivl om
lovligheden af domme afsagt mod tibetanere for kriminelle handlinger under opstandene i 
marts 2008, og at det i rapporten oplyses, at tid og sted for nogle retsmøder blev 
hemmeligholdt, og at tibetanerne blev nægtet adgang til et meningsfyldt forsvar med 
sagførere efter eget valg,

I. der henviser til, at religiøs observans i Kina er underkastet restriktioner og overvåges nøje 
af staten,

J. der henviser til, at dødsstraffen kan finde anvendelse på 68 lovovertrædelser i Kina,
herunder ikkevoldelige overtrædelser såsom skattesvig og narkotikakriminalitet,

1. bekræfter sin mangeårige modstand mod dødsstraf uanset forbrydelsens art og under alle 
omstændigheder; henviser til, at EU føler sig dybt forpligtet til at arbejde for afskaffelse 
af dødsstraffen overalt i verden, og giver endnu en gang udtryk for sin overbevisning om, 
at afskaffelse af dødsstraffen vil bidrage til at fremme den menneskelige værdighed og 
den gradvise udvikling af menneskerettighederne;



2. anerkender det positive skridt, som Den Øverste Folkedomstol tog i januar 2007 med 
henblik på at tage dødsdomme op til fornyet behandling, men beklager, at det ikke har 
ført til et væsentligt fald i antallet af henrettelser i Kina; er fortsat bekymret over, at Kina 
stadig eksekverer det største antal dødsdomme i verden;

3. henstiller derfor indtrængende til den kinesiske regering at vedtage et moratorium for 
dødsstraf uden yderligere forsinkelse og uden betingelser, hvilket vil blive opfattet som et 
afgørende skridt hen imod afskaffelse af dødsstraffen; fordømmer på det kraftigste 
henrettelsen af de to tibetanere Lobsang Gyaltsen og Loyak og af de ni etniske uighurer 
efter henholdsvis begivenhederne i marts 2008 i Lhasa og opstanden den 5.-7. juli 2009 i 
Urumqi; opfordrer de kinesiske myndigheder til at suspendere alle andre dødsdomme 
afsagt af Folkedomstolen i Lhasa og Urumqi og at forvandle disse straffe til 
fængselsstraffe, hvis der er nogle, som bliver fundet skyldige i voldshandlinger; 
fordømmer ligeledes de for to år suspenderede dødsdomme mod Tenzin Phuntsok og 
Kangtsuk efter protestaktionerne i marts 2008 og den livsvarige fængselsdom mod Dawa 
Sangpo, og fremhæver sine betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt disse fik en 
retfærdig rettergang; 

4. opfordrer endnu en gang Kina til at ratificere den internationale konvention om borgerlige 
og politiske rettigheder; beklager den ofte diskriminerende behandling, som etniske og 
religiøse mindretal i Kina er udsat for;

5. påpeger, at den kinesiske regering i april 2009 offentliggjorde sin første nationale 
handlingsplan for menneskerettigheder (2009-2010), der især tager sigte på under hele 
retshåndhævelses- og domsprocessen at forbedre beskyttelsen af borgernes rettigheder, 
forhindre vilkårlige tilbageholdelser, forbyde tilståelser fremtvunget ved hjælp af tortur 
og sikre en retfærdig og åben rettergang; opfordrer de kinesiske myndigheder til at 
offentliggøre antallet af eksekverede dødsdomme;

6. opfordrer de kinesiske myndigheder til at gøre deres yderste for at sætte gang i en reel 
dialog mellem hankineserne og uighurerne, at vedtage en mere inddragende og 
omfattende økonomisk politik i Xinjiang med henblik på at styrke ejerskab på lokalt plan 
og at beskytte den uighuriske befolknings kulturelle identitet; 

7. understreger, at Kinas resultater på menneskerettighedsområdet stadig giver anledning til 
alvorlig bekymring; insisterer på, at der er behov for en nøje opfølgning på alle runder af 
menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina med henblik på at sikre gennemførelse 
af de henstillinger fra tidligere dialoger, som begge parter er blevet enige om, og fra de 
retlige seminarer om menneskerettigheder EU/Kina, som normalt blev afholdt inden 
dialogrunderne med deltagelse af repræsentanter for akademiske kredse og 
civilsamfundet; opfordrer Rådet og Kommissionen til at opføre spørgsmålet om 
afskaffelse af dødsstraf og overholdelse af etniske og religiøse mindretals rettigheder på 
dagsordenen for det 12. EU/Kina-topmøde den 30. november 2009 samt til fortsat at 
forfølge spørgsmålet om at indføje en klausul om respekt for menneskerettighederne i 
Kina i den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale, som der for øjeblikket forhandles om;

8. henstiller til de kinesiske myndigheder øjeblikkeligt at indstille den Strike Hard-
kampagne, som indebærer undertrykkelse af befolkningens rettigheder i XUAR uden at 
tage årsagerne til uroen op til nærmere overvejelse; 



9. opfordrer til på ny at indlede en seriøs og resultatorienteret dialog mellem den kinesiske 
regering og Dalai Lamas repræsentanter baseret på memorandummet om reelt selvstyre 
for det tibetanske folk, som kan føre til positive, væsentlige og meningsfyldte 
forandringer i Tibet, som er i overensstemmelse med principperne i Folkerepublikken 
Kinas forfatning og lovgivning:

10. giver endnu en gang udtryk for sin solidaritet med alle ofre for begivenhederne i Urumqi i 
XUAR i juli 2009, og anerkender de statslige institutioners pligt til at opretholde offentlig 
ro og orden; men er samtidig foruroliget over beretningerne om, at magtudøvelsen over 
for de etniske uighurer var uforholdsmæssig, og at mange uighurer blev tilbageholdt; 

11. henstiller til de kinesiske myndigheder at sikre, at de, der er blevet tilbageholdt i 
forbindelse med ovennævnte begivenheder, sikres en menneskelig behandling, mens de er 
i forvaring, og en retfærdig rettergang i overensstemmelse med folkeretten, herunder 
adgang til en forsvarer efter eget valg, princippet om formodning om uskyld og domme, 
som står i et rimeligt forhold til overtrædelsen;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer, Europarådet, FN's Menneskerettighedsråd og regeringen i 
Folkerepublikken Kina.


