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Europaparlamentets resolution om gripandet av kardinal Zen och förvaltarna av 
612 Humanitarian Relief Fund i Hongkong
(2022/2751(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina resolutioner av den 20 januari 2022 om kränkningar av de 
grundläggande friheterna i Hongkong1, av den 8 juli 2021 om Hongkong, särskilt fallet 
Apple Daily2, och av den 21 januari 2021 om ingripandena mot den demokratiska 
oppositionen i Hongkong3, samt av sina andra och tidigare resolutioner om Kina,

– med beaktande av den 24:e årsrapporten från kommissionen och unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 20 maj 2022 om den politiska 
och ekonomiska utvecklingen i den särskilda administrativa regionen Hongkong 2021 
(JOIN(2022)0016),

– med beaktande av Folkrepubliken Kinas lag om att skydda den nationella säkerheten i 
den särskilda administrativa regionen Hongkong (den nationella säkerhetslagen), som är 
i kraft sedan den 30 juni 2020,

– med beaktande av uttalandet av EU:s utrikesrepresentant på Europeiska unionens 
vägnar om valet av chefsminister i Hongkong, som hölls den 8 maj 2022,

– med beaktande av grundlagen för den särskilda administrativa regionen Hongkong i 
Folkrepubliken Kina, som antogs den 4 april 1990 och trädde i kraft den 1 juli 1997 
(Hongkongs grundlag),

– med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 19 december 1984 från 
Förenade kungarikets regering och Folkrepubliken Kinas regering om Hongkong-
frågan, även kallad den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen, registrerad av den 
kinesiska respektive brittiska regeringen vid Förenta nationerna den 12 juni 1985,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 
10 december 1948,

– med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Främjandet av och respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten 
bör stå i centrum för EU:s förbindelser med Kina, i överensstämmelse med EU:s 
åtagande att upprätthålla dessa värden i sina yttre åtgärder och Kinas åtagande att följa 
dem i sin egen utveckling och i sitt internationella samarbete.

B. Den 11 och 12 maj 2022 grep polisen förvaltarna av 612 Humanitarian Relief Fund i 
Hongkong, som ger humanitärt och finansiellt stöd till personer som skadats, gripits 

1 Antagna texter, P9_TA(2022)0011.
2 EUT C 99, 1.3.2022, s. 178.
3 EUT C 456, 10.11.2021, s. 242.
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eller hotats under protesterna mot ett ändringsförslag till utlämningslagen – den 
pensionerade katolske biskopen kardinal Joseph Zen, den tidigare lagstiftaren Cyd Ho, 
sångaktivisten Denise Ho, akademikern Hui Po-Keung och den äldre advokaten 
Margaret Ng – anklagade fö r samröre med utländska styrkor (artikel 29 i den nationella 
säkerhetslagen).

C. Omkring 10 000 personer har gripits av myndigheterna i Hongkong sedan protesterna 
2019. 2 500 personer har åtalats och över 1 100 personer har dömts. Den 28 mars 2022 
hade nästan 200 personer gripits i kraft av den nationella säkerhetslagen. I början av 
2022 fanns det 721 politiska fångar i Hongkong.

D. I kommissionens och den höga representantens 24:e årsrapport om den politiska och 
ekonomiska utvecklingen i den särskilda administrativa regionen Hongkong 2021 dras 
slutsatsen att utrymmet för det civila samhället fortsätter att krympa.

E. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter gör som bäst en bedömning av Hongkongs 
efterlevnad av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter, och den förväntas vara slutförd i juli 2022.

1. Europaparlamentet fördömer gripandena av kardinal Joseph Zen, en av de starkaste 
förespråkarna för stadens demokrativänliga rörelse, och av de fyra andra förvaltarna av 
612 Humanitarian Relief Fund i Hongkong, vilka utgör ett angrepp på de friheter som 
garanteras i Hongkongs grundlag, inbegripet religions- och trosfriheten, särskilt efter 
det att man stängt ner verksamheten för över 60 grupper i det civila samhället, och är 
symptomatiska för Folkrepubliken Kinas fortsatta ansträngningar att systematiskt 
förstöra de sista resterna av Hongkongs autonomi och friheter och undertrycka den 
demokrativänliga rörelsen. Parlamentet anser att gripandena är ett tydligt bevis på John 
Lee Ka-Chius uttalade avsikt att förtrycka alla kritiska röster ännu mer och att 
ytterligare intensifiera ingripandena.

2. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i den särskilda administrativa regionen 
Hongkong att dra tillbaka alla anklagelser mot kardinal Zen och de övriga fyra 
förvaltarna av 612 Humanitarian Relief Fund – Cyd Ho, Denise Ho, Hui Po-Keung och 
Margaret Ng – och att frige Cyd Ho. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i 
den särskilda administrativa regionen Hongkong att låta 612 Humanitarian Relief Fund 
återuppta sitt finansiella, rättsliga och humanitära stöd till dem som mottagit det.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att 
genomföra rådets slutsatser från juli 2020, inbegripet ”livbåtsprogram” för Hongkongs 
demokratiförespråkare och politiska ledare, till exempel genom att underlätta 
utfärdandet av nödvisum och tillhandahålla tillfälligt skydd. Parlamentet uppmanar 
Vatikanstaten att ge sitt fulla stöd till kardinal Zen och andra religiösa ledare som utsätts 
för förföljelse eller riskerar att bli frihetsberövade under den nationella 
säkerhetsordningen i Hongkong. Parlamentet uppmanar vidare Vatikanstaten att stärka 
sina diplomatiska ansträngningar och sitt inflytande på de kinesiska myndigheterna och 
kräva att alla anklagelser mot kardinal Zen läggs ned och att förföljelserna och 
kränkningarna av de mänskliga rättigheterna upphör.
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4. Europaparlamentet understryker att, 25 år efter överlämnandet av Hongkong 1997, då 
de kinesiska myndigheterna övertog suveräniteten samtidigt som de lovade att 
respektera stadens friheter och rättigheter som skyddas i grundlagen, och två år efter det 
att den så kallade nationella säkerhetslagen infördes i Hongkong, fortsätter 
Folkrepubliken Kina att åsidosätta sina skyldigheter enligt den kinesisk-brittiska 
gemensamma förklaringen att upprätthålla Hongkongs höga grad av autonomi i enlighet 
med principen ”ett land, två system”, rättsstatsprincipen och de grundläggande 
mänskliga rättigheterna enligt Hongkongs grundlag och i linje med landets inhemska 
och internationella skyldigheter som signatär till den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter.

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att helt och hållet 
upphäva den nationella säkerhetslagen och på nytt förbinda sig att upprätthålla 
grundlagen, som garanterar föreningsfrihet, mötesfrihet, yttrandefrihet samt religions- 
och trosfrihet.

6. Europaparlamentet betonar att valet av John Lee hölls i flagrant strid med centrala 
demokratiska principer och politisk mångfald och med Hongkongmedborgarnas rätt till 
allmänna val. Parlamentet betonar att Pekings valreformer och det faktum att den 
tidigare säkerhetsministern och polistjänstemannen John Lee handplockades för rollen 
som chefsminister visar att Hongkongs regering inte längre är oberoende i förhållande 
till Peking i enlighet med den tidigare principen ”ett land, två system” och att all 
politisk opposition har förtryckts.

7. Europaparlamentet beklagar djupt att Hongkongs myndigheter beslutat att för tredje året 
i rad förbjuda den årliga minnesstunden den 4 juni för Himmelska fridens torg.

8. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att införa riktade sanktioner inom 
ramen för det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter (EU:s 
Magnitskij-sanktioner) mot John Lee och alla andra tjänstemän i Hongkong och 
Folkrepubliken Kina som är ansvariga för de pågående kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna i staden. Parlamentet upprepar vidare sin brådskande uppmaning till de 
återstående 10 EU-medlemsstater som ännu inte har upphävt sina aktiva 
utlämningsavtal med Kina och Hongkong att göra det.

9. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Europeiska utrikestjänsten att 
säkerställa tillräckliga resurser för Europeiska unionens kontor i Hongkong (EU-
kontoret) så att det kan fortsätta att genomföra och på lämpligt sätt intensifiera 
övervakning av rättegångar, fängelsebesök och övervakning av de mänskliga 
rättigheterna, genom att göra offentliga uttalanden, utse en kontaktperson för 
människorättsfrågor bland sin personal och ta upp människorättsförsvarares fall med 
myndigheter på alla nivåer. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och EU-kontoret att 
regelbundet rapportera om de mest framträdande rättegångarna samt om utvecklingen 
av människorättssituationen i Hongkong mer allmänt.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s kontor och medlemsstaternas 
diplomatiska personal att göra allt de kan för att ge människorättsaktivisterna i 
Hongkong allt det stöd de behöver och bidra till att skydda deras rättigheter, särskilt 
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genom att besöka politiska fångar i fängelser, utfärda nödvisum och ge tillfälligt skydd i 
medlemsstaterna till dem som flyr från Hongkong. Parlamentet beklagar djupt det 
klimat av rädsla som den nationella säkerhetslagen har skapat bland det civila samhället 
i Hongkong, bland annat till följd av införandet av det godtyckliga brottet ”samröre med 
utländska och externa styrkor”.

11. Europaparlamentet stöder uppmaningen från 50 FN-experter på mänskliga rättigheter att 
inrätta ett särskilt mandat inom FN:s råd för mänskliga rättigheter för att övervaka och 
rapportera om människorättssituationen i hela Kina, inklusive Hongkong.

12. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och medlemsstaterna att 
se över avtalet mellan EU och Hongkong/Kina om samarbete och ömsesidigt 
administrativt bistånd i tullfrågor, statusen för Hongkongs kontor för ekonomi och 
handel i Bryssel och Hongkongs medlemskap i Världshandelsorganisationen.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, Folkrepubliken Kinas regering och parlament, EU-
kontoret i Hongkong, EU-medlemsstaternas samtliga konsulat i Hongkong, Heliga 
stolen och den särskilda administrativa regionen Hongkongs chefsminister och 
lagstiftande råd.


