
Menneskerettigheter i Kina:   
OL i Beijing og veien videre 

 
Et åpent seminar arrangert av 

Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter 
 
Dato: 27. mars 2008  
Tid: 09.30 – 14.30 
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Sal D, Youngsgate 11, Oslo 
 
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har gleden av å invitere presse, 
organisasjoner, politikere og andre som ønsker mer og bedre kunnskap om 
menneskerettighetssituasjonen i Kina før Beijing-OL. Noen av Nordens fremste 
kinaeksperter kommer for å dele sine kunnskaper med deltakerne.  
 
I løpet av de siste tjue årene har Kinas kommunistparti beveget seg fra å forkaste 
menneskerettighetene som et borgerlig, vestlig påfunn til aksept av rettigheter og 
innlemmelse av disse i egen retorikk. Per i dag har Folkerepublikken Kina signert og 
ratifisert fem av FNs hovedkonvensjoner. I 2004 vedtok man dessuten et tillegg til den 
kinesiske grunnloven, der det gjøres klart at ”staten skal respektere og verne om 
menneskerettighetene”.  
 
Hvilke konsekvenser har denne offisielle holdningsendringen hatt for landets 
menneskerettighetssituasjon? Har landets hurtige og betydelige økonomiske 
ekspansjon og den pågående utviklingen av et rettssystem ført til en gradvis forbedring 
av menneskerettighetsvernet, eller er det - som flere internasjonale organisasjoner 
påstår - tvert imot slik at situasjonen har forverret seg de siste årene?   
 
Seminaret tar opp rettssikkerhet, sosial uro på landsbygda, begrensninger av 
ytringsfrihet og situasjonen for Kinas religiøse og etniske minoriteter, og gir dermed 
en bred oversikt over de ulike utfordringer menneskerettighetene møter i Kina. Siste 
post på programmet er en paneldebatt ledet av tidligere utenriksredaktør i Aftenposten, 
Nils Morten Udgaard. Debatten vil fokusere på hva som kan komme til å skje i Kina 
etter OL. Spørsmålet blir bl.a. hvilke metoder Norge og verden forøvrig kan bruke for 
å bidra til en gunstig fremtidig utvikling i Kina.  
 
Seminaret, inklusive lunsj, er gratis, men forhåndspåmelding innen 20. mars utbes. Vi 
kan tilby journalister separate intervjuer med innlederne om ønskelig. 
 
 
Mer informasjon får du ved å kontakte programkoordinator Maria Henoch, 
maria.henoch (a) nchr.uio.no, telefon: 22 84 20 54  
 
Mer informasjon om Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter: 
http://www.humanrights.uio.no/english/research/programmes/china/  

PROGRAM 
 
9.00-9.30: Registrering, kaffe  
 
9.30 – 9.40: Velkommen  
Mads Andenæs, Direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 
 
9.40 – 9.50: Innledning: Kinas menneskerettspolitikk 
Cecilie Figenschou Bakke, Leder for Kinaprogrammet, SMR  
 
Oversikt over utviklingen av Kinas menneskerettighetspolitikk siden landet begynte å 
åpne seg for omverdenen for 30 år siden. I hvilken grad har landets stadig mer 
utvidede interaksjon med omverdenen preget utviklingen. Og hvor mottakelig er 
landet i dag for internasjonalt press?  
 
9.50 – 10.10: Lov og rett i Kina    
Jonas Grimheden, Seniorforsker, Raoul Wallenberg Instituttet, Sverige   
 
For 30 år siden manglet Kina i prinsippet alle de institusjoner og lover som 
kjennetegner et fungerende rettssystem. I dag pågår et omfattende reformarbeid med et 
uttalt mål om å bidra til utviklingen av en rettsstat. Men systemet har fortsatt 
omfattende mangler - sen eller ingen tilgang til advokat og hyppige forekomster av 
tortur er noen eksempler. Kinas ledere ser fordelene ved et velfungerende rettssystem 
som kan redusere sosial uro og maktmisbruk på lokalt nivå, men er de for eksempel 
forberedt på å redusere partiets sterke innflytelse på domstolene?  
 
10.10 – 10.25:  Spørsmål 
 
10.25 – 10.55: Sosial uro og styrket rettsbevissthet på den kinesiske landsbygda   
Stig Thøgersen, Professor, Østasiatisk Avdeling, Aarhus Universitet, Danmark  
 
400 millioner kinesere er løftet ut av fattigdom de siste 25 årene, men samtidig med 
den økonomiske veksten øker også forskjellene mellom by og land. Antallet 
demonstrasjoner på landsbygda, som resultat av konfiskering av land, 
miljøødeleggelser og korrupsjon, har økt dramatisk. Protestene slås ofte ned på hurtig 
og brutalt, men like fullt ser de ikke ut til å minske i antall. En av kommunistpartiets 
største utfordringer er nå å vise at den nye politikken kan medføre en reell bedring av 
rettighetsvernet til landets 700 millioner bønder.   
 
10.55 – 11.10:  Spørsmål  
 
11.10 – 11.35:  Kaffepause  
 
 

 
 

FORTS -> 
 



 
11.35 – 11.55: Religionsfrihet og minoritetsrettigheter i Kina 
Koen Wellens, Forsker, Kinaprogrammet, SMR 
 
Religionene er på fremmarsj i Kina. Landets grunnlov garanterer religionsfrihet, men 
denne omfatter bare de fem religionene som offisielt anerkjennes av staten. Ikke 
godkjente grupper risikerer forfølgelse og fengsel. I etniske minoritetsområder som 
Tibet og Xinjiang er kontrollen av religiøse uttrykk spesielt rigid. I 2006 slo partiet 
fast at ”religion kan spille en positiv rolle i arbeidet for å fremme sosial harmoni”. 
Men hvordan dette kommer å påvirke religionsfriheten i Kina er fortsatt et åpent 
spørsmål  
 
11.55 -12.10:  Spørsmål  
    
12.10 – 13.10:  Lunsj  
 
13.10-13.30:  Begrensninger av ytringsfriheten i kinesisk media  
Elin Sæther, Universitetslektor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO  
 
I følge Reportere uten grenser er Kina det landet i verden med høyest antall 
journalister i fengsel. Aviser, nettsteder og blogger stenges når de krysser statens 
grenser for hva som tillates publisert. Men tross bristende pressefrihet er 
mediemangfoldet i dag mer omfattende enn noensinne. Delvis privatisering av media 
har medført økt konkurranse, som i sin tur har styrket fremveksten av en mer selgende 
og undersøkende journalistikk med flere avsløringer av maktmisbruk og 
menneskerettsbrudd som resultat.   
  
13.30 – 13.45:  Spørsmål  
 
13.45 – 14.30: Paneldiskusjon:  
Menneskerettigheter i Kina, OL i Beijing og veien videre  
 
Debatten ledes av Nils Morten Udgaard, tidligere Utenriksredaktør i Aftenposten, med 
samtlige innledere og Gerald Kador Folkvord, Kina-ansvarlig ved Amnesty 
International Norge, som deltakere.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUKSJON AV INNLEDERNE   
 
 
Cecilie Figenshou Bakke har arbeidet for Kinaprogrammet ved Norsk senter for 
menneskerettigheter (SMR) siden 2002, de siste to årene som leder for programmet. 
Bakke er statsviter med FN, menneskerettigheter og internasjonale relasjoner som 
spesialfelt. I 1996-98 var hun i tre semestre utvekslingsstudent ved Fudan universitetet 
i Shanghai, og i 2005 var hun basert i Beijing som representant for SMR. Bakke har 
tidligere arbeidet for blant andre NORAD og “South China Sea Programme” ved 
Senter for Utvikling og Miljø (SUM).    
 
Jonas Grimheden er jurist, sinolog og seniorforsker ved det svenske Raoul 
Wallenberg Institutet (RWI) i Lund og har i flere år arbeidet med planlegging og 
utbygging av utdanning for jurister, aktorer og dommere i Kina. Forskningen hans 
fokuserer på rettsimplementering i Kina, og han analyserer blant annet kinesiske 
domstolers uavhengighet, upartiskhet og allmennhetens tiltro til institusjonene. I 1999-
2000 hadde Grimheden base i Shanghai og arbeidet da med åpningen av RWIs Kina-
kontor.  
 
Stig Thøgersen, professor i sinologi ved Østasiatisk Avdeling, Aarhus Universitet dro 
første gang til Kina som språkstudent på 1970-tallet. Siden det har han med jevne 
mellomrom returnert til landet for å studere den sosiale, politiske og kulturelle 
utviklingen på den kinesiske landsbygda. Hans seneste publikasjoner inkluderer A 
County of Culture. Twentieth Century China Seen from the Village Schools of 
Zouping, Shandong og Doing Fieldwork in China (i samarbeid med Maria Heimer).  
 
Koen Wellens er antropolog og forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter og 
Oslo-koalisjonen for religions- og livssynsfrihet. Wellens har studert Kinas samfunn 
og kultur i mer enn 20 år, med et spesielt fokus på etniske minoriteter, 
religionspolitikk og utvikling på landsbygda. Hans mange feltarbeid har i hovedsak 
vært lagt til minoritetsområder i provinsene Yunnan og Sichuan i det vestlige Kina. 
 
Elin Sæther er universitetslektor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 
Universitetet i Oslo. Hun er spesialisert på kinesisk politikk og samfunn, politisk 
geografi og stat/samfunn-relasjoner. Hennes kommende doktorgradsavhandling 
fokuserer på framveksten av en mer kritisk presse og medias politiske rolle i Kina. 
Oppgaven bygger på feltarbeid i Shanghai. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


