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Ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa, erityisesti Liu Xiaobaon tapaus 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. tammikuuta 2010 Kiinan 
ihmisoikeusloukkauksista ja erityisesti Liu Xiaobon tapauksesta 

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Kiinasta, erityisesti EU:n ja Kiinan 
huippukokouksesta ja EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelusta 13. joulukuuta 2007 
antamansa päätöslauselman ja vähemmistöjen oikeuksista ja kuolemanrangaistuksen 
käytöstä Kiinassa 26. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman,

– ottaa huomioon ihmisoikeusvuoropuhelujen toiminnasta ja ihmisoikeuksia koskevista 
kolmansien maiden kuulemisista 6. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman,

– ottaa huomioon puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta 19. joulukuuta 2008 
antaman julkilausuman vuoden 2008 peruskirjasta ja ihmisoikeuksien puolustajien 
pidätyksistä,

– ottaa huomioon Prahassa toukokuussa 2009 pidetyn EU:n ja Kiinan huippukokouksen,

– ottaa huomioon puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta 26. kesäkuuta 2009 ja 
14. syyskuuta 2009 antamat julkilausumat Liu Xiaobon syytteeseenpanosta,

– ottaa huomioon 18. ja 19. marraskuuta 2009 pidetyn EU–Kiina-seminaarin ja EU:n ja 
Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun 20. marraskuuta 2009,

– ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 29. joulukuuta 2009 Euroopan unionin puolesta 
antaman julkilausuman Akmal Shaikhin teloituksesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että merkittävä ihmisoikeusaktivisti, tutkija ja yksi vuoden 2008 
peruskirjan laatijoista Liu Xiaobo asetettiin 8. joulukuuta 2008 valvontaan 
asuinpaikassaan, mikä on yksi pidätyksen muoto, jota voidaan käyttää kuuden 
kuukauden ajan ilman syytteen nostamista, eikä hänen olinpaikastaan Pekingissä ole 
tietoa,

B. ottaa huomioon, että Liu Xiaobo pidätettiin 23. kesäkuuta 2009 ja asetettiin seuraavana 
päivänä syytteeseen kiihottamisesta valtiovaltaa vastaan rikoslain 105 pykälän 
mukaisesti, 

C. ottaa huomioon, että Liu Xiaobo on yksi vuoden 2008 peruskirjan 303 allekirjoittajasta 
ja että tässä vetoomuksessa vaaditaan perustuslain uudistamista, demokratisointia ja 
ihmisoikeuksien suojelua ja että sen on myöhemmin allekirjoittanut yli 
kymmenentuhatta Kiinan kansalaista,



D. ottaa huomioon, että 25. joulukuuta 2009 Pekingissä toimiva väliasteen 
kansantuomioistuin totesi Liu Xiaobon syylliseksi kiihottamiseen valtiovaltaa vastaan ja 
tuomitsi hänet yhdeksitoista vuodeksi vankeuteen; ottaa huomioon, että hallituksen 
peruste tuomiolle oli Liun rooli vuoden 2008 peruskirjan laatimisessa ja allekirjoitusten 
organisoinnissa sekä kuusi vuosina 2005–2007 julkaistua esseetä, joissa arvosteltiin 
Kiinan hallitusta,

E. panee merkille, että Liun vaimo ja kymmenkunnan Pekingissä toimivan ulkomaisen 
lähetystön henkilöstö pyysivät päästä seuraamaan oikeudenkäyntiä mutta heitä ei 
päästetty oikeussaliin,

F. ottaa huomioon, että kiinalaiset bloginpitäjät, kansainväliset kansalaisyhteiskunnan
ryhmät ja ulkomaiset hallitukset ovat arvostelleet tuomiota laajalti ja että Liu on hakenut 
tuomioon muutosta,

G. ottaa huomioon, että Tšekin entinen presidentti Václav Havel halusi vedota Liu Xiaobon 
vapauttamisen puolesta mutta häntä ei päästetty Kiinan kansantasavallan lähetystöön 
Prahassa,

H. toteaa, että Kiinan viranomaiset eivät ottaneet huomioon EU:n ja yhden sen jäsenvaltion 
toistuvia kehotuksia lieventää Akmal Shaikhin kuolemantuomiota,

I. ottaa huomioon, että muutama päivä sitten kiinalainen virkamies myönsi ensimmäisen 
kerran, että kristitty ihmisoikeusaktivisti, joka on ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon 
saajaksi, Gao Zhiseng on kadonnut,

J. ottaa huomioon, että joulukuussa 2009 Kiinassa tapahtui muitakin 
ihmisoikeusloukkauksia, esimerkiksi Guizhoun ihmisoikeusfoorumin jäseniä häirittiin 
pyrkimyksenä estää heidän suunnitelmansa juhlia ihmisoikeuksien päivää ja Fazhi 
Morning Post -lehden Shandongin toimituksen entinen päällikkö, toimittaja Qi 
Choghuai pahoinpideltiin vankilassa,

K. ottaa huomioon, että 1. lokakuuta vietettävän valtion 60-vuotisjuhlapäivän lähetessä 
Kiinan viranomaiset ovat lisänneet aktivistien valvontaa, häirintää ja vangitsemisia 
estääkseen heitä esittämästä ihmisoikeuksiin liittyviä huolenaiheita; ottaa huomioon, 
että Amnesty International -järjestön mukaan satoja aktivisteja ja toisinajattelijoita on 
määrätty jonkinlaiseen valvontaan tai kotiarestiin tämän tapahtuman vuoksi, 

L. ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavalta esitti huhtikuussa 2009 YK:lle asiakirjan, 
jossa perustellaan sen ehdokkuutta ihmisoikeusneuvoston jäseneksi ja jossa 
vahvistetaan, että Kiinan kansantasavalta on sitoutunut edistämään ja kunnioittamaan 
Kiinan kansan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 

M. panee merkille, että Google ilmoitti 13. tammikuuta 2010 aikomuksestaan lopettaa 
yhteistyö Kiinan internetiä valvovien viranomaisten kanssa ja esitti syyksi sen 
tietokonejärjestelmiä vastaan tehdyt taitavat verkkohyökkäykset, joita se epäilee 
Kiinassa käynnistetyiksi ja joiden kohteena olivat osittain ihmisoikeusaktivistien Gmail-
käyttäjätilit,



N. ottaa huomioon, että EU on Kiinan merkittävin kauppakumppani ja suurin investoija 
Kiinassa, että Kiina on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani ja että kauppa- ja 
taloussuhteet ovat jättäneet varjoonsa demokraattiset uudistukset, ihmisoikeudet ja 
oikeusvaltioperiaatteen,

O. katsoo, että EU:n ja Kiinan välinen, vuonna 2000 aloitettu ihmisoikeusvuoropuhelu on 
tuottanut tähän mennessä vain vähäisiä tuloksia ja että tuloksettomuus johtuu myös siitä, 
että EU:n yhteinen ulkopolitiikka Kiinan suhteen on ollut koordinoimatonta ja 
tehotonta,

1. kehottaa vapauttamaan Liu Xiaobon välittömästi ja ehdoitta ja ilmaisee kannattavansa 
hänen rauhanomaisia toimiaan ja aloitteitaan demokraattisten uudistusten ja 
ihmisoikeuksien turvaamisen hyväksi; tuomitsee painokkaasti oikeuslaitoksen häneen 
kohdistaman häirinnän; 

2. ilmaisee samalla tukensa niille kiinalaisille, jotka ovat ilmaisseet avoimesti 
tyytymättömyytensä Liu Xiaobon tuomioon;

3. kehottaa Kiinan kansantasavallan viranomaisia kunnioittamaan ihmisoikeusneuvostolle 
antamiaan sitoumuksia ja noudattamaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 
9. joulukuuta 1998 hyväksymän ihmisoikeuksien puolustajia koskevan julistuksen 
määräyksiä; 

4. kehottaa Kiinan kansantasavaltaa varmistamaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamisen ja ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen; 

5. pitää valitettavana, että kesäkuussa 2009 järjestetyn yleisen säännöllisen 
tarkastelumekanismin yhteydessä Kiina hylkäsi kaikki YK:n jäsenvaltioiden esittämät 
suositukset, jotka liittyvät sananvapauteen ja kokoontumisvapauteen, oikeuslaitoksen 
riippumattomuuteen, oikeudellisia ammatteja koskeviin takeisiin, ihmisoikeuksien 
puolustajien suojeluun, kansallisten vähemmistöjen oikeuksiin, kuolemanrangaistuksen 
ja pakkotyön avulla suoritettavan uudelleenkoulutuksen poistamiseen, kidutukseen 
kieltoon, tiedotusvälineiden vapauteen ja tehokkaisiin syrjinnän kieltäviin toimiin; 

6. tuomitsee erityisen painokkaasti Akmal Shaikhin teloituksen ja vahvistaa vastustavansa 
ehdottomasti ja pysyvästi kuolemanrangaistuksen käyttöä kaikissa olosuhteissa; on 
vakuuttunut, että kuolemanrangaistuksen poistaminen on olennainen osa 
ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ihmisarvon suojelua kaikissa valtioissa; 

7. pitää myönteisenä Googlen aikomusta lopettaa hakutulosten suodattamista ja 
sensurointia koskeva yhteistyö Kiinan viranomaisten kanssa ja kehottaa kaikkia muita 
yhtiöitä toimimaan samoin; kehottaa Kiinan kansantasavaltaa kunnioittamaan 
täydellisesti ilmaisunvapautta internetissä; ilmaisee myötätuntonsa Kiinan internetin 
käyttäjille, joihin Googlen esittämä toiminnan lopettaminen maassa vaikuttaa eniten; 

8. korostaa, että Kiinan hallitus julkaisi ensimmäisen kansallisen ihmisoikeuksia koskevan 
toimintaohjelmansa (2009–2010) huhtikuussa 2009 ja sillä pyritään parantamaan 
kansalaisten oikeuksien suojelua, suojeleman heitä mielivaltaisilta pidätyksiltä, 



estämään tunnustusten hankkiminen kidutuksen avulla ja varmistamaan 
oikeudenmukaiset ja avoimet oikeudenkäynnit; 

9. tähdentää, että Kiinan ihmisoikeustilanne on yhä vakava huolenaihe, ja kehottaa 
neuvostoa ja komissiota ottamaan Liu Xiaobon tapauksen esille seuraavassa EU:n ja 
Kiinan huippukokouksessa; panee merkille edelliset Kiinan kanssa käydyt 
ihmisoikeusvuoropuhelut sekä EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun 
20. marraskuuta; toistaa, että kaikkien vuoropuhelujen välillä tarvitaan tiukkaa 
seurantaa, jotta voidaan varmistaa suositusten täytäntöönpano; 

10. korostaa tarvetta käynnistää EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuheluja koskeva kattava 
arviointi ja lujittaa vuoropuhelua; kehottaa ottamaan ihmisoikeuksien puolustajien 
tapaukset järjestelmällisesti esiin näissä keskusteluissa ja tuo esiin vuoden 2008 
Saharov-palkinnon saajan Hu Jian vankeustuomion ja hänen vaimonsa Zeng Jinyanin 
häirinnän; 

11. katsoo, että samalla kun Kiinan kanssa kehitetään taloussuhteita, on käytävä todellista 
poliittista vuoropuhelua, ja vaatii, että ihmisoikeuksien kunnioittamisen olisi oltava 
keskeinen osa uudessa puitesopimuksessa, josta neuvotellaan parhaillaan Kiinan kanssa;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajalle, komissiolle ja sen puheenjohtajalle sekä Kiinan kansantasavallan 
pääministerille ja kansalliskokoukselle.


