De skandinaviske lande bør stå sammen
imod Kinas pres på ytringsfriheden
Kina truer Sverige med «modtræk» efter Svensk PENs tildeling af Tucholskyprisen til den fængslede
svensk-kinesiske forlægger Gui Minhai. Gui Minhai har siddet fængslet i Kina uden retsag siden 2015.
Den kinesiske ambassadør i Sverige kom med stærk kritik allerede forud for prisuddelingen i
november. Kulturminister Amanda Lind overrakte prisen til Minhai under PENs arrangement, og
onsdag i denne uge udtalte den kinesiske ambassadør Gui Congyou følgende til Göteborg-Posten:
”Den kinesiske regering kan absolut ikke tillade noget land, organisation eller person at skade
Kinas nationale interesser. Selvfølgelig skal vi tage modforanstaltninger. Den svenske
regerings kulturelle samarbejde med Kina vil naturligvis blive påvirket. Vores økonomiske og
handelsmæssige forbindelser vil også blive påvirket, ”
https://www.gp.se/ekonomi/kinas-ambassad%C3%B6r-i-stor-gp-intervju-riktar-h%C3%A5rdkritik-mot-media-politiker-och-gui-minhai-1.21254232
I følge Gøteborg-Posten i dag støtter det kinesiske udenrigsministerium ambassadørens udtalelse.
Udenrigsminister Ann Linde har udtalt, at Sverige ikke vil lade sig presse til at give efter for
ambassadørens krav og understreger, at ytringsfrihed i Sverige garanterer svensk PEN retten til frit at
tildele prisen til den, de vil.
Norsk og dansk PEN opfordrer den norske og den danske udenrigsminister til at udtale støtte til deres
svenske kollega. Trine Angelskår, formand for Norsk PENs Kina-udvalg, udtaler følgende:
- Ine Marie Eriksen Søreide og Jeppe Kofod skal klart oplyse over for de kinesiske myndigheder, at
svensk PEN er i deres gode ret til at tildele en pris til enhver, de ønsker. Ytringsfrihed er noget, vi i de
skandinaviske lande ser som en naturlig del af et velfungerende samfund. Vi håber, at det kinesiske
folk en dag vil nyde de samme rettigheder.
Generalsekretær for Dansk PEN, Mille Rode, kommenterer:
- Vi ser i stigende grad et kinesisk forsøg på at presse andre lands regeringer til at tilpasse sig Kinas
interesser og forhindre enhver kritik. Kinas forsøg på at presse Sverige er uacceptabelt. Det må de
skandinaviske landes regeringer stå sammen om at afværge. Den danske og norske regering bør klart
og utvetydigt støtte deres svenske kolleger i denne sag, hvor de kinesiske myndigheders forsøger at
begrænse ytringsfriheden og de demokratiske friheder, som er grundstenen i de skandinaviske lande.
Læs mere om Gui Minhai her: https://www.svenskapen.se/senaste-nytt/rapport-gui-minhai
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