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Hongkong/ Policja użyła gazu łzawiącego do rozpędzenia
antyrządowych demonstrantów
 
Policja w Hongkongu użyła w niedzielę gazu łzawiącego do rozpędzenia antyrządowych
demonstrantów sprzeciwiających się planom Pekinu bezpośredniego narzucenia regionowi
przepisów o bezpieczeństwie narodowym. Na ulice Hongkongu wyszły setki protestujących.
 
Jak informuje agencja AP, policja użyła gazu łzawiącego w popularnej dzielnicy handlowej
Hongkongu. Więcej szczegółów na razie nie podano.
 
Reuters zauważa, że do manifestacji doszło w sytuacji, gdy władze Hongkongu starają się
uspokoić opinię publiczną i inwestorów zagranicznych w sprawie tych przepisów, które
krytykowane są przez inne państwa, międzynarodowe organizacje praw człowieka i niektóre
lobby biznesowe.
 
Na rozpoczętej w piątek dorocznej sesji chiński parlament ma zająć się wprowadzeniem w
Hongkongu przepisów przeciwko terroryzmowi, separatyzmowi, działalności wywrotowej i
zagranicznym ingerencjom w sprawy regionu. Według obserwatorów wprowadzenie tych
przepisów z pominięciem hongkońskiego parlamentu byłoby najpoważniejszym jak dotąd
krokiem Pekinu w stronę ograniczenia autonomii Hongkongu i przejęcia nad nim kontroli.
 
Zdaniem części komentatorów jeśli Pekin zdecyduje się na narzucenie Hongkongowi tych
przepisów, może to być najpoważniejszy krok w kierunku ograniczenia autonomii tego
regionu od jego przyłączenia do ChRL w 1997 roku.
 
Wśród przedstawicieli hongkońskiej opozycji pojawiają się opinie, że oznacza to praktyczny
"koniec Hongkongu" i zasady "jednego kraju, dwóch systemów".
(PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
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