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У Хонгконгу су одржани масовни протести због нацрта новог закона о безбедности којег
кинеске власти планирају увести у тој регији са посебним статусом.

  

  

Демонстранти у црној одећи окупили су се у регији Causeway Bay која је позната по
великим трговачким комплексима и центрима.

  

Током антивладиних протеста демонстранти су позивали на јединство људи у Хонгконгу,
а полиција је интервенисала сузавцима како би их спречила у намери да одрже
протестну шетњу.

  

Током нереда слободе је лишено најмање 120 демонстраната, укључујући и једног од
водећих антивладиних активиста у Хонгконгу Тама Так-Чија.
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У Хонгконгу полиција је ухапсила најмање 180 демонстраната који су учествовали у
недозвољеном протесту у неколико делова града, наводи се у саопштењу локалне
полиције.

  

„До 21.30 часова полиција је ухапсила најмање 180 особа које су учествовале у
незаконитим окупљањима“, наводи се у саопштењу полиције.

  

  

Из полиције је саопштено да су демонстранти бацали цигле на полицијске службенике и
да су четворица службеника повређена.

  

Према наводима медија, стотине, а можда и хиљаде демонстраната покушали су да
организују протест којим изражавају незадовољство против планова Пекинга да усвоји
резолуцију о припреми нацрта закона о осигуравању националне безбедности у
Хонгоконгу.
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  Полиција је растерала групу омладине помоћу неколико канистера сузавца и воденихтопова.  Већима демонстраната на крају се разишла, протести су прошли без великих сукоба.Ситуација у граду тренутно је мирна.  Police fire tear gas to disperse protesters in Causeway Bay of Hong Kong on Sunday.Protesters in defiance of social distance ban to take to street to denounce Beijing’s plan toimpose national security law in the city. #nationalsecuritylaw #hongkong pic.twitter.com/1V5PLP4pKo— EYEPRESS NEWS AGENCY (@eyepressnews) May 24, 2020    Хонгконг је вишемесечно поприште антивладиних протеста на којима демонстрантитраже већи степен демократичности локалних избора и већи степен аутономије.  #LIVE : Riot Police chase and arrest a woman in Causeway Bay, as protesters today took tothe streets in Protest of Beijing establishing a National Security Law in Hong Kong. #HongKong#HongKongProtest#HKProtests#HKPolice#nationalsecuritylaw#hkprotestpic.twitter.com/1Wy7Phpdk0— Altos Images (@altos_images) May 24, 2020    Повод овог скупа је нацрт новог закона о безбедности који је званични Пекинг у петакпроследио парламенту, а који су критиковале власти САД, Велике Британије,Аустралије, Канаде и Европске уније.   Protests beginning once more with the Coronavirus dying down, this time against the nationallaw that may be the end of Hong Kong.Without the police and tear gas, the protest today would have been much more peaceful. #HKProtests#HKPoliceBrutalitypic.twitter.com/kv5seqmEhM— (@lostonenogokoku) May 24, 2020    Америка запретила санкцијама  Саветник председника САД Роберт О'Брајан саопштио је да би Вашингтон могао увестисанкције Кини, уколико Пекинг помоћу нацрта закона о националној безбедности„окупира“ Хонгконг, преноси „Ен-би-си“.  Он је подсетио да је Комунистичка партија Кине обећала Великој Британији 1984. годинеда ће Хонгконг „сачувати аутономију и свој начин живота до 2047. године“.  Према мишљењу О'Брајана, тешко да ће Хонгконг успети да остане финансијски центарАзије, уколико га Кина „окупира“.  Раније је Кина саопштила да је „крајње неопходно“ да се донесе закон о националнојбезбедности за Хонгконг. Демонстранти у Хонгконгу ову најаву оцењују као грубомешање кинеске Комунистичке партије у аутономију Хонгконга, али званични Пекингнегира ове оптужбе.  (Спутњик, Хина)  
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