Kilde 5: Folketingsdebat om OL i Beijing 2008
Kilden er daværende udenrigsminister Per Stig Møllers svar på en henvendelse fra Søren Espersen fra Dansk Folkeparti (DF).
Spørgsmål:
1.
2.

Udfør en kildekritisk analyse af kilden med fokus på afsender, modtager, tendens og virkemidler.
Diskutér afsenderens sammenligning af OL i Beijing i 2008 med OL i Berlin 1936.

§ 20-spørgsmålet S 2790 Om OL i Kina i 2008
Af: Søren Espersen (DF)
Til: Udenrigsminister Per Stig Møller (KF)
Dato: 12-08-2009
Samling: 2008-09
Status: Besvaret, endeligt
Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 12-08-2009
Endelig besvarelse 25-08-2009

Spørgsmålets ordlyd:
Er det udenrigsministerens opfattelse, at De Olympiske Leges afholdelse i Peking 2008 har medført forbedringer af frihedsrettighederne i Kina, og at Danmarks officielle deltagelse ved legene dermed har
været en succes?
Skriftlig begrundelse:
Op til OL i Kina i 2008 lagde udenrigsministeren og regeringen i det hele taget stor vægt på, at det officielle Danmarks deltagelse skulle medvirke til forbedrede menneskerettigheder - og at det var væsentligt
for diktaturstaten Kinas vej mod demokrati, at vi alle bakkede op om OL. Spørgeren advarede dengang
mod at forestille sig, at OL af de kommunistiske tyranner ville blive brugt til noget som helst andet end
at styrke diktaturet, som med den begejstrede vestlige deltagelse ville blive blåstemplet. I den forbindelse
sammenlignede spørgeren OL i Peking 2008 med OL i Berlin 1936. Spørgeren - og spørgerens parti - stod
dog desværre temmelig alene med denne holdning. Den tragiske udvikling i Kina med hensyn til frihedsrettighederne har, efter spørgerens opfattelse, bevist, at Dansk Folkeparti havde ret i sine advarsler,
mens regeringen og den socialistiske opposition tog fejl. Overalt i Kina blev der op til OL slået hårdt ned
på selv de mindste frihedskrav - og efter OL er det ifølge alle internationale kilder blevet ganske forfærdeligt for borgerrettighedsforkæmpere og andre frihedselskende i det kommunistiske diktatur. Efter OL
begyndte således diktaturstaten en reel klapjagt på alle kritikere, og i titusindvis menes arresteret og sat
i koncentrationslejre. Alt tyder på, at tommelskruerne på det kinesiske folk vil blive yderligere strammet
op mod 60-årsdagen for den tragiske socialistiske revolution, den 1. oktober. Det er i denne forbindelse,
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at spørgeren ønsker udenrigsministerens tilkendegivelse af, at vore advarsler var relevante.

Svar: Der er efter min opfattelse ikke i dag grundlag for at vurdere, hvorvidt de Olympiske Leges afholdelse i Beijing har påvirket menneskerettighedssituationen i Kina. Som anført i svaret på S 2793, så
arbejdede regeringen før, under og arbejder fortsat efter OL for forbedringer af menneskerettighedssituationen i Kina, herunder gennem kritisk dialog og konkret samarbejde med Kina. Jeg henviser i øvrigt
til Folketingets vedtagelse V-64 af 22. Maj 2008, hvor Folketinget gav sin fulde opbakning til de danske
sportsfolks deltagelse i OL i Beijing.
Kilden stammer fra Folketingens hjemmeside: https://www.ft.dk/samling/20081/spoergsmaal/s2793/index.htm
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