
         
 
 

 

En dyster 25-årsdag för Hongkong:  

Civilsamhällesorganisationer och fackföreningar kräver att fängslade 

aktivister släpps fria och att den nationella säkerhetslagen upphävs 

 

Till ________ 

Organisationerna som skriver under detta fördömer Hongkongs och de kinesiska 

myndigheternas förtyck av civila fri-och rättigheter och förföljelser av människorättsaktivister.  

 

Den 1 juli 2022 är det 25 år sedan Storbritannien överlämnade Hongkong till Kina. John Lee, 

Hongkongs tidigare säkerhetsminister, har av Beijing utsetts till ny chefsminister med uppgift 

att upprätthålla den repressiva politiken i Hongkong. 

 

Enligt ”European External Action Service 2022 Report on Hong Kong” utgjorde företag från EU 

den största utländska företagsgruppen i Hongkong under 2021. EU var också Hongkongs 

tredje största handelspartner. Samtidigt har Kina tydligt visat att man inte längre värdesätter 

principen om ”ett land-två system”. Inte heller efterlever man de internationella fördragen 

om mänskliga rättigheter.  

 

Den nationella säkerhetslagen i Hongkong, beslutad av Nationella folkkongressen i Kina, 

används för att förfölja oliktänkande och för att kriminalisera utövandet av medborgerliga fri-

och rättigheter. Hongkongs vallagar har ändrats av Beijing i syfte att endast ”patrioter”, 

personer som de kinesiska myndigheterna har godkänt, har möjlighet att ingå i Hongkongs 

administration. Detta innebär slutet för den politiska oppositionen. På mindre än två år har 

det som en gång var ett livligt civilsamhälle smulats sönder, likaså den fria pressen.  

 

Över 10 000 demonstranter, 162 människorättsaktivister och journalister arresterades 2019 

med hänvisningar till den nationella säkerhetslagen. Åtta fackliga medlemmar har åtalats. 

Över 60 civilsamhällesorganisationer – internationella mänskliga rättighetsorganisationer, 

fackföreningar, däribland Hong Kong Confederation of Trade Unions, samt fyra mediegrupper 

– har tvingats till upplösning eller blivit likviderade. Diasporaaktivister har fått 

arresteringsorder riktade mot sig. Utländsk press, multinationella banker och aktionsgrupper 

med bas utanför Hongkong är ålagda att följa den nationella säkerhetslagen, Hongkongs 

myndigheter hävdar att den kan tillämpas även utanför det egna territoriet.   

 



         
 
 

 

Vi uppmanar EU och medlemsländerna att vidta starka diplomatiska åtgärder gentemot Kina 

och John Lee, den nya chefsministern i Hongkong, och kräva: 

 

1. En omedelbar frigivning av de demonstranter som arresterades när de utövade sina 

medborgerliga fri- och rättigheter under protesterna 2019. Detta inkluderar alla 

fackföreningsmedlemmar, journalister och människorättsaktivister som arresterats med 

stöd av den nationella säkerhetslagen. Bland dessa finns Chow Hang-tung, Albert Ho och 

Lee Cheuk-yan, generalsekreterare för HKCTU. Lee Cheuk-yan är anhållen för att ha 

bedrivit ”omstörtande verksamhet” genom att ha lett den upplösta organisationen Hong 

Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movement in China. Organisationen har 

under de senaste 33 åren anordnat fredliga manifestationer med tända ljus den 4 maj, till 

minne av massakern på Himmelska fridens torg 1989. 

 

2. Ett upphävande av den nationella säkerhetslagen (NSL). Likaså måste planerna på att 

införa nya lagar som strider mot internationella fördrag om mänskliga rättigheter stoppas. 

Det handlar bland annat om förslaget till ytterligare en lag om nationell säkerhet.  

 

Med anledning av det försämrade läget måste Europeiska rådet och medlemsländerna 

uppdatera de slutsatser som antogs 2020 gällande situationen i Hongkong. Europeiska rådet 

och medlemsländerna måste också till fullo efterleva de beslut som tagits upp av 

Europaparlamentet 2021 och 2022, inklusive riktlinjer för de etiska och sociala kontroller av 

europeiska företag som är verksamma i Hongkong. 

 

Vi uppmanar regeringar att rapportera om när de framgångsrikt vägrat ställa upp på 

utlämningsavtalet mellan Kina och Hongkong. Vi vill också att dessa regeringar skapar 

livbåtsprogram för människorättsaktivister som verkar i Hongkong och andra länder och att 

de upphör att exportera känslig utrustning till Hongkong.  

 

Vi uppmanar till påtryckningar gentemot myndigheter i Hongkong och Kina, både på bilateral 

nivå och på FN-nivå, för att de ska respektera internationella förpliktelser. Vi uttrycker vår 

solidaritet med fackföreningsmedlemmar, människorättsaktivister och aktivister som kämpar 

för demokrati i Hongkong.  

 

Anna Sundström, Olof Palmes Internationella Center  

 

Therese Guovelin, LO Sverige 


