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De Redactie
Business AM
Geachte,
We verwijzen naar het artikel met de titel “Chinese security law kills Amnesty In Hong Kong”
geschreven door Kasper Goossens en gepubliceerd door Business AM op 25 oktober 2021. De
suggesties in het artikel dat de Hong Kong National Security Law (NSL) heeft geleid tot de
sluiting van Amnesty International en onderdrukte protesten in Hong Kong zijn misleidend en
ver van de waarheid.
In Hong Kong moet elke persoon of organisatie zich houden aan de wetten van Hong Kong,
inclusief de Hong Kong NSL.
De Hong Kong NSL heeft tot doel handelingen en activiteiten die de nationale veiligheid in
gevaar brengen te voorkomen, te onderdrukken en te bestraffen. Desalniettemin handhaaft de
Hong Kong NSL de mensenrechten bij het waarborgen van de nationale veiligheid in de speciale
administratieve regio van Hong Kong, waarbij duidelijk wordt bepaald dat de rechten en
vrijheden die inwoners genieten op grond van de basiswet en de bepalingen van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en de Het Internationaal
Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten zoals toegepast op Hong Kong,
wordt beschermd in overeenstemming met de wet. Vrijheden van meningsuiting, publicatie en
vereniging behoren tot de rechten en vrijheden die expliciet worden genoemd in artikel 4 van de
Hong Kong NSL. Alle beweringen dat de vrijheden zijn uitgehold door de NSL van Hong Kong
zijn ver van de waarheid.
Alle rechtshandhavingsacties die worden ondernomen door wetshandhavingsinstanties in Hong
Kong zijn gebaseerd op bewijs, strikt volgens de wet, voor de daden van de betrokken personen
of entiteiten, en hebben niets te maken met hun politieke standpunt, achtergrond of beroep.
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