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Svar på § 20-spørgsmål nr. S 1679 stillet den 25. juni 2021 af Uffe 
Elbæk (UFG) til udenrigsministeren. 
 
Spørgsmål 
Hvad er udenrigsministerens holdning til de anbefalinger, som IPAC’s co-
chairs netop har offentliggjort som passende reaktion fra det 
internationale samfund på krænkelsen af ytrings- og pressefriheden i Hong 
Kong, herunder "nød-visa" til journalister, aktivister og andre der risikere 
forfølgelse i Hong Kong samt sanktioner mod regeringsrepræsentanter, 
der er ansvarlige for overtrædelser af menneskerettigheder? 
 
Svar 
På vegne af regeringen har jeg gentagne gange udtrykt min holdning til 
den meget alvorlige og dybt forstemmende udvikling i Hongkong. 
Udviklingen forværres fortsat. Jeg har senest d. 23. juni 2021 beklaget 
anvendelsen af den nationale sikkerhedslov som førte til lukning af mediet 
Apple Daily. Jeg henviser desuden tillige til besvarelse af §20 spørgsmål 
nr. S 1668. 
 
I lyset af den fortsatte negative udvikling i Hongkong har jeg i EU-regi det 
seneste halve år understreget behovet for en fuld gennemgang af EU’s 
forhold til Hongkong. Jeg er parat til at se på yderligere fælles EU-tiltag i 
tillæg til dem, som jeg sammen med de øvrige EU-udenrigsministre vedtog 
sidste sommer. Gentagne drøftelser i EU i løbet af foråret har dog vist, at 
der p.t. ikke er enighed om vedtagelse af nye fælles tiltag rettet mod 
udviklingen i Hongkong. Der har i EU for indeværende ikke været 
tilslutning til anvendelse af EU’s menneskerettighedssanktionsinstrument 
for så vidt angår situationen i Hongkong. Indførelsen af sanktioner kræver 
som bekendt enstemmighed. 
 

Asiatisk Plads 2 

DK-1448 København K 

Telefon +45 33 92 00 00 

Telefax +45 32 54 05 33 

E-mail: um@um.dk 

http://www.um.dk 

Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2020-21

Offentligt



2 
 

Men da langt den overvejende del af EU’s medlemslande støtter 
vedtagelse af en række yderligere tiltag, byder jeg det meget velkommen, 
at IPAC bidrager til at fastholde fokus på udviklingen gennem nye mulige 
tiltag. 
 
Hvad angår de konkrete anbefalinger fra IPAC, vil disses gennemførlighed 
og konkrete effekt skulle overvejes. Jeg noterer mig med interesse, at der 
i IPAC-anbefalingerne tillige er et fokus på den private sektors rolle. Jeg 
kan hertil oplyse, at der allerede er et generelt forberedende arbejde i gang 
i EU-regi, der skal fremme ansvarlige og bæredygtige værdikæder via nye 
fælleseuropæiske regler. Der lægges op til at indføre processer for rettidig 
omhu (”due diligence”), som skal forpligte virksomhederne til at forholde 
sig til de potentielle risici for krænkelser af menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder i deres værdikæder. Kommissionen forventes at 
fremsætte et konkret forslag herom senere i år. 
 
Vedrørende visumforhold, herunder forslaget om ”nødvisa” til særlige 
grupperinger, kan jeg oplyse, at det allerede for indeværende er muligt for 
borgere i Hongkong at foretage indrejse til Danmark uden forudgående 
visumansøgning.  
  
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Jeppe Kofod 
 
 
 

 
 


