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 Кинески парламент усвојио је спорни закон о националној безбедности за Хонгконг ,
којим је критика централних власти у овом полуатуномном граду, постала кривично дело.
Пекинг тврди да жели да спречи сецесију Хонгконга и да је Закон одговор на
прошлогодишње протесте у тој некадашњој британској колонији.

  

  Резолуција коју је, скоро једногласно усвојена озбиљно доводи у питање аутономију
Хонгконга. Законом је забрањена сецесија, страно мешање, тероризам и све друге
сепаратистичке активности усмерене на рушење централне власти.   

"Ово је важна мера за успостављање правног система којом ће се побољшати политика:
једна земља два система. Она је у складу са Уставом и основним законом Хонгконга и у
интересу свих Кинеза", рекао је Ли Џаншу, председник Сталног комитета парламента
Кине.

  

Гласање је уследило након што је у среду у Хонг Конгу ухапшено најмање 360 људи, у
низу сукоба који су избили широм града. Потез Кине изазвао је широку осуду и
забринутост унутар и изван Хонг Конга. САД су затражиле и хитан састанак Савета
безбедности УН о спорном закону.

  

"Данас сам известио Конгрес да Хонгконг, с обзиром на чињенице с терена, више није
аутономан од Кине. Сједињене Државе стоје уз грађане Хонг Конга", рекао је Мајк
Помпео, државни секретар САД.
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Готово годину дана након почетка грађанских протеста, тада због спорног Закона о
изручењу Кини и суђењу за политичке деликте, јасно је да је овај закон много тежи
ударац на грађанску опозицију.

  

"Према изјави секретара Помпеа, схватамо да Међународна заједница и Западне земље
констатују да је Хонгконг град без аутономије и под тврдом влашћу Пекинга", рекао је
Џошуа Вонг, један од вођа демонстраната у Хонгконгу.

  

Односи Кине и САД су лоши још од када је Кина постала друга привреда света, а остала
под чврстом командом Комунистичке партије. Али Хонгконг је и у односима са Америком
имао специјални статус. Сада би то могло да се радикално промени. Сада ће тамо бити
постављени органи кинеске тајне полиције.

  

"Ако у Хонгконгу буде радила Кинеска безбедносна агенција, питам се шта ће бити са
демонстрантима? Да ли ће наша следећа генерација ићи на преваспитавање у радне
кампове, као што је онај у Сињангу", запитала је Кло, административна радница.

  

Критичари указују да Кина овим законом крши своје обећање да ће дозволити Хонг
Конгу слободе какве нису виђене нигде друге у Кини. ББЦ наводи да је разлог
доношења закона можда и страховање Пекинга од септембарских избора у Хонг Конгу.
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