
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Støtte til demokratibevegelsen i Hong Kong 
 
 
I år er det 30 år siden massakren på Den himmelske freds plass da det kinesiske 
militæret drepte mennesker som demonstrerte for ytringsfrihet og demokrati i Kina.  
Da den tidligere britiske kolonien Hong Kong ble tilbakeført til Kina i 1997, skjedde 
det med prinsippet «ett land og to systemer». Hong Kong skulle få beholde en høy 
grad av selvstyre i 50 år. Regjeringen i B har imidlertid allerede begynt å flytte frem 
posisjonene sine.  
 
Lovforslaget fra den kinesiske regjering om at mistenkte kriminelle skal kunne 
utleveres til Kina, var tidligere i år med på å utløse protester og demonstrasjoner i 
Hong Kong. Den eneste frie fagforeningen i Kina er Hong Kong Confederation of 
Trade Unions (HKCTU), som lenge har vært aktiv i kampen for demokrati. 
Mer enn to millioner innbyggere i Hong Kong har demonstrert i gatene mot 
lovforslaget og for demokrati. Politiet har slått tilbake med vold og arrestasjoner. 
 
I begynnelsen av september lovet Carrie Lam, lederen for Hong Kongs styrende råd, 
å trekke tilbake det omstridde lovforslaget. 
Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) mener at dette sene løftet ikke 
er tilstrekkelig, og vil la protestene fortsette frem til de fem kravene fra 
demokratibevegelsen er oppfylt:  
 

1. At den foreslåtte utleveringsloven trekkes tilbake i sin helhet. 
2. At politiets vold og maktmisbruk granskes i en uavhengig utredning. 
3. At alle arresterte demonstranter frigis uten vilkår. 
4. At regjeringen ugyldiggjør sin beskrivelse av masseprotestene 12. juni som 

«opprør». 
5. At det innføres full og allmenn stemmerett. 

 
På kongressen kom den Nordiske unionen av Fødevareforbund med en oppfordring 
til de nordiske regjeringene om å stille krav til at de kinesiske myndighetene 
etterkommer kravene fra HKCTU og demokratibevegelsen. Fredelige protester må 
aldri møtes med vold. 

 
 
 
 
 
Vedtatt på kongressen til Nordisk Union av Fødevareforbund 12.september 2019 


