
Ο εκπρόσωπος του Kινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Wang Wenbin δήλωσε ότι οι Κινεζικές αρχές
αποφάσισαν να επιβάλουν ως αντίμετρα, περιορισμούς στη χορήγηση βίζας σε ορισμένους 
Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Προκειμένου να προστατεύσει την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα αναπτυξιακά συμφέροντα της 
Κίνας, καθώς και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των Κινέζων πολιτών (...) η Κινεζική 
πλευρά αποφάσισε να επιβάλει ως αντίποινα, περιορισμούς στη χορήγηση βίζας σε ορισμένους 
Αμερικανούς αξιωματούχους που διέδιδαν ψέματα για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επέβαλαν
κυρώσεις στην Κίνα και έβλαψαν τα κινεζικά συμφέροντα», δήλωσε ο διπλωμάτης (τον οποίο 
επικαλείται το TASS).

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Κινεζικές αρχές επιβάλλουν περιορισμούς σε Αμερικανούς 
αξιωματούχους και πολιτικούς. Στις 10 Αυγούστου 2020, το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών 
δήλωσε ότι αρχίζουν να επιβάλλονται κυρώσεις στους Αμερικανούς γερουσιαστές Marco Rubio, 
Ted Cruz, Pat Toomey, Josh Hawley και Tom Cotton, καθώς και στον βουλευτή Chris Smith. Στον 
κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης ο Kenneth Roth, εκτελεστικός διευθυντής του Human Rights 
Watch, και ο Michael Abramowitz, πρόεδρος του Freedom House που χρηματοδοτείται από την 
αμερικανική κυβέρνηση.  «Σε απάντηση στην άστοχη συμπεριφορά των ΗΠΑ, η Κίνα επέβαλε 
κυρώσεις, με ισχύ από σήμερα, εναντίον εκείνων που επέδειξαν ανάρμοστη συμπεριφορά σε 
θέματα του Χονγκ Κονγκ», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αναφέρθηκε ότι οι κινεζικές αρχές θα επέβαλαν κυρώσεις σε μέλη 
της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και σε βουλευτές και υπαλλήλους μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών για ανάμειξη στις υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ. Η εκπρόσωπος του 
κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Hua Chunying δήλωσε. «Λόγω της σοβαρής ανάμειξης των 
Ηνωμένων Πολιτειών στις εσωτερικές υποθέσεις της ΛΔΚ σε θέματα που αφορούν το Χονγκ 
Κονγκ και είναι επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα, η Κίνα αποφάσισε να επιβάλει αντίποινα σε 
βάρος αξιωματούχων της εκτελεστικής εξουσίας των ΗΠΑ, μελών του Κογκρέσου, υπαλλήλων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και των άμεσων μελών της οικογένειάς τους», δήλωσε η εκπρόσωπος 
του υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, η Hua Chunying ανέφερε ότι οι κινεζικές αρχές 
αποφάσισαν «να ακυρώσουν το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης βίζας για 
προσωρινές επισκέψεις στις Ειδικές Διοικητικές Περιοχές του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, που 
ίσχυε για τους πολίτες των ΗΠΑ που είναι κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων».
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