Vedtatt av Unge Høyres landsstyre 2008

Norge må ikke stille til åpningsseremonien
til sommerens OL i Beijing!
Da IOC (The International Olympic Committee) valgte å legge OL i 2008 til Kinas hovedstad Beijing,
manglet det ikke på reaksjoner.
Kina, med sin lange historie med grove brudd på menneskerettighetene, var et kontroversielt sted å
legge de olympiske leker til. Det å få lov til å arrangere et OL er forbundet med prestisje, makt,
penger og en unik anledning til å markedsføre eget land. Derfor var det mange som var svært
skeptiske til at Kina skulle bli gitt denne unike muligheten til å bli fremstilt i de olympiske lekers
prestisjefulle lys.
IOC svarte på disse innvendingene ved å si at verdens søkelys nå kom til å være rettet mot Kina, og
at dette i seg selv ville føre til bedringer i Kinas syn på grunnleggende menneskerettigheter. Kina
skulle bli mer åpent, mer tolerant og vise mer respekt for menneskerettighetene bare de fikk OL, var
IOCs budskap.
Nå, drøye fire måneder før det hele starter er det lite som tyder på at IOC har fått rett i sitt budskap.
Snarere tvert i mot. Kina fortsetter sine systematiske brudd på menneskerettighetene og landets
brutale maktbrukt mot demonstranter i Tibet viser at det er langt igjen å gå før Kina endrer kurs.
Når diktaturet i Kina ikke viser noen vilje til å bedre sin holdning overfor politisk opposisjonelle i eget
land, overfor menneskerettighetsaktivister eller Tibetanske demonstranter og når landet fortsetter sine
systematiske brudd på menneskerettighetene, er det verdenssamfunnets moralske plikt å reagere.
Om Kina ikke viser vilje til å endre forholdene i landet, så vil et omfattende fravær fra
åpningsseremonien til de olympiske leker være et virkemiddel kinesiske myndigheter ikke kan skjule.
Det vil være et virkemiddel som i beste konsekvens kan føre til at diktaturet endrer sin praksis. Om
ikke annet så for å slippe den ydmykelsen et omfattende fravær vil være.
Unge Høyre vil derfor:
•

Oppfordre den norske regjering til å fronte en norsk ikke-deltakelse av åpningsseremonien i
OL dersom kinesiske myndigheter ikke forbedrer forholdene i landet.

•

Be regjeringen ta kontakt med andre lands myndigheter for å gjøre fraværet størst og bredest
mulig.

•

At det ikke skal øves press mot idrettsutøvere for politiske markeringer og fravær fra OL.

