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Deres Eksellense, 

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring for aksjonene mot protestantiske kirker i Folkerepublikken 

Kina i de siste månedene. Nyhetsbyråer rapporterer om strammere regjeringskontroll av religiøse 

forhold, herunder begrensning av kirkers aktiviteter, nedleggelse og riving av kirkebygninger, forbud 

mot online bibelsalg og arrestasjoner av kirkemedlemmer. 

Den 9. januar ble Golden Lampstand-kirken revet og flere medlemmer av menigheten fengslet. 

Senere politiet ransaket Tidlig Regn forsamlingskirke i Chengdu den 12. mai og arresterte flere titalls 

kirkemedlemmer som skulle delta på en minnegudstjeneste for ofrene for jordskjelvet i 2008. Politiet 

konfiskerte også mer enn 15 600 bøker og publikasjoner. I Zheijang-provinsen rapporterer lokale 

kirker at kommunen har forbudt alle slags religiøse møter og oppfordret folk til å avstå fra sin tro. De 

lokale myndighetene i Fujian, Jiangxi og Guizhou sendte også ut ordre om stenging av huskirker og 

krav om at medlemmene skulle bli med i den statlig godkjente Tre Selv-kirken. 

Deres Eksellense, jeg er bekymret for at disse aksjonene er del av en større kampanje rettet mot 

protestantiske kirker som ikke tilhører Tre Selv-kirken. Nyhetsbyråer rapporterer også om økende 

overvåkning og diskriminering av andre religiøse grupper i Kina. 

Artikkel 36 i Folkerepublikken Kinas grunnlov av 1982 gir alle borgere rett til trosfrihet. Ingen 

statsorgan kan diskriminere borgere som tror på eller ikke tror på noen religion. Aksjonene mot 

troende som utøver sin tro fredelig, utgjør diskriminering basert på religion og representerer et 

alvorlig brudd på deres konstitusjonelle friheter og menneskerettigheter. Jeg vil respektfullt be om 

din innblanding for å sikre at kinesiske myndigheter: 

- umiddelbart stopper alle handlinger rettet mot kristne og andre religiøse samfunn i Kina som 

forstyrrer deres fredelige trosøvelse, inkludert arrestasjon av gruppemedlemmer, stenging av 

gudshus og konfiskering av religiøs litteratur; 

- respekterer og opprettholder trosfriheten for alle religiøse grupper i landet. 

Jeg takker på forhånd for at du bruker din innflytelse som ambassadør og for at du formidler denne 

meldingen til de relevante myndighetene i hjemlandet ditt. 

Med vennlig hilsen, 


