
BLIXTAKTION: 15 AKTIVISTER I HONG KONG GRIPNA FÖR SITT 
DELTAGANDE I FREDLIGA DEMONSTRATIONER 
Uppdaterad 2020-04-27 
 
Den 18 april greps 15 framträdande ledare och aktivister i Hong Kong. De är anhållna för att ha deltagit i 
demonstrationer som inte fått godkänt av polisen.  De åtalas för att ha deltagit och i vissa fall organiserat några 
av de protester som tog plats i Hong Kong under hösten 2019. 
 
14 av de gripna var politiker, jurister och aktivister, och en var entreprenör. De deltog i protesterna som 
privatpersoner, och hade inte fått veta att protesterna inte godkänts av polisen (se mer information nedan).  
 
Gripandet är det senaste exemplet på att polisen använder den mycket vaga allmänna ordningsförordningen för 
att stoppa fredliga protester och straffa demokratianhängare. Lagen användes frekvent under 2019 för att 
förbjuda och avbryta vågen av fredliga protester I Hong Kong. Gripandena är ytterligare ett kraftigt slag mot 
demonstrations- och mötesfriheten i Hong Kong. 
 
Vi måste genast agera och sätta internationell press på  Hong Kongs justitieminister - hon måste 
skydda mötesfriheten. Ingen ska dömas för att fredligt ha deltagit i en demonstration!  
 
AGERA SENAST: 2 juni 
 
NÄR NI AGERAT: maila beatrice.schonning@amnesty.se 
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VARFÖR AGERAR VI NU? 
 
Målet med den här blixtaktionen är att mobilisera så många som möjligt globalt att skicka mail till Teresa Cheng, 
Secretary of Justice i Hong Kong. Vi behöver visa att det finns stort internationellt tryck på att Hong Kong ska 
leva upp till sina åtaganden för mänskliga rättigheter.  
 
Teresa Cheng är den högsta beslutsfattaren som kan avgöra om de 15 gripna aktivisterna ska åtalas eller inte. 
Därför måste vi maila henne så fort som möjligt, innan åtalet väckts!  
 
Många svenskar följde demonstrationerna i Hong Kong i höstas. Vi vill också uppmärksamma andra i Sverige på 
att människorättsaktivister och ledare för den demokratiska rörelsen riskerar åtal i Hong Kong för sitt fredliga 
arbete. 
 
VAD KAN NI GÖRA? 
 
Skicka brev, fax eller mail! Exempelbrev och adresser finns nedan. Posten i hela världen är sinkad på grund av 
coronapandemin, det är därför allra bäst med mail eller fax! 
 
Twittra så att andra blir medvetna om fallet! Exempelwteets finns nedan. 
 
 
DETTA HAR HÄNT 
 
De gripna är: 

● Martin LEE Chu-ming, barrister, grundare av Demokratiska partiet (DP), tidigare ordförande för 
advokatsamfundet i Hong Kong och medlem av Hong Kong Basic Law Drafting Committee 

● Albert HO Chun-yan, advokat, ordförande för Hong Kong Alliance till stöd för patriotiska demokratiska rörelser i 
Kina (HK Alliance), tidigare medlem av Hongkongs lagstiftare (lagstiftare) och tidigare DP-ordförande 

● YEUNG Sum, tidigare lagstiftare och före detta DP-ordförande 
● SIN Chung-kai, ordförande för ett lokalt distriktsråd, ledamot av DP: s verkställande kommitté och tidigare 

lagstiftare 
● AU Nok-hin, distriktsrådsledamot och tidigare lagstiftare 
● Richard Tsoi Yiu-Cheong, före detta distriktsrådsledamot, före detta DP-vice ordförande och före detta HK 

Alliansens vice ordförande 
● Cyd Ho Sau-lan, tidigare lagstiftare, tidigare distriktsrådsledare och medgrundare av Labour Party (LP) 
● Lee Cheuk-yan, generalsekreterare för Hong Kongs förbund för fackföreningar, LP-grundare, tidigare lagstiftare 

och före detta HK Alliance-ordförande 
● Figo Chan, vice samordnare för NGO Civil Human Rights Front och medlem av League of Social Democrats (LSD) 

Executive Committee 
● Jimmy Lai Chee-ying, grundare av mediagruppen Next Digital 
● Avery Ng, tidigare LSD-ordförande; Leung Kwok-hung (även känd som ”Long Hair”), LSD-grundare och tidigare 

lagstiftare 
● Raphael Wong Ho-ming, LSD-ordförande 
● Leung Yiu-chung, distriktsrådsledare och lagstiftare 
● Margaret Ng Ngoi-yee, barrister, medlem av Civic Party Executive Committee och tidigare lagstiftare. 

 

 



Enligt artiklarna 14–15 i Hongkongs lag om allmän ordning är de som vill organisera en protest skyldiga att 
invänta ett  "meddelande om ingen invändning" från polisen innan en demonstration får hållas. Polisen har 
befogenhet att förbjuda allmänna sammankomster eller ställa krav eller villkor för offentliga sammankomster 
där polisen "rimligen anser det nödvändigt i intresse av nationell säkerhet eller allmän säkerhet, allmän ordning 
eller för att skydda andras rättigheter och frihet". 
 
Organisationen Civil Human Rights Front hade lämnat in ansökan om att anordna demonstrationer på de datum 
då de 15 gripna deltog, men polisen utfärdade invändningsbrev för alla tre ansökningarna. De 15 ledarna 
organiserade och deltog i sammankomster och demonstrationer på dessa tre dagar i sin personliga egenskap, 
utan att få polisbrev utan invändningar från polisen.  
 
Eftersom protesterna blev mer frekventa och större under andra halvåret 2019, antog Hongkongs polis en tuffare 
strategi för att begränsa offentliga samlingar än tidigare. De återkallade redan utgivna "meddelanden om ingen 
invändning" för demonstrationer och invände direkt med polis mot godkända protester. Från 9 juni till 31 
december 2019 förbjöd polisen 47 av 537 ansökningar om offentliga processioner eller möten.  
 
Enligt FNs deklaration för mänskliga rättigheter har alla människor rätt till att fredligt demonstrera, utan 
myndigheters tillstånd. Stater kan kräva förhandsanmälan om församlingar, men sådana anmälningsprocesser 
bör inte vara onödigt byråkratiska och bör endast tjäna syftet med att tillåta myndigheterna att underlätta för 
allmänna församlingar och göra det möjligt för myndigheter att sätta in rätt åtgärder för att skydda 
allmänhetens säkerhet och andras rättigheter. 
 
Mer information om fallet i den engelska blixtaktionen: 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/2191/2020/en/ 
 
 
BAKGRUND: PROTESTERNA I HONG KONG 
 
Umbrella Movement - paraplyrörelsen - grundades 2014. Under våren 2019 blossade protesterna i Hong Kong 
upp på nytt, efter ett mycket kritiserat lagförslag som skulle tillåta att brottsmisstänkta utelämnas till Kina. 
Protesterna eskalerade i juni förra året, och möttes av hårda ingripanden från polis som Amnesty dokumenterat. 
Många personer har arresterats för att ha deltagit i protester både 2014 och 2019. De åtalas på  vaga grunder 
relaterade till olaglig eller obehörig församling eller störande av allmän ordning.. Dessa vaga och tvetydiga 
anklagelser verkar vara politiskt motiverade och användas för att avskräcka från att anordna fler  fredliga 
demonstrationer och samlingar. 
 
Nyhetsartiklar och rapporter från Amnesty om människorättskränkningar i samband med höstens 
demonstrationer i Hong Kong: 
Hong Kong: Arbitrary arrests, brutal beatings and other torture in police detention revealed (Press Release, 19 
September 2019) 
Unlawful use of force by Hong Kong police 
Beijing’s “red line” in Hong Kong 
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EXEMPELTWEETS 
 
No one should be penalized for failure to notify the authorities of an assembly  . #HongKong should drop charges 
against 15 pro-democracy leaders and neither undermine the right to peaceful assembly nor ban protests. 
#Amnestysverige (Länk till blixtaktionen: https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/2191/2020/en/) 
 
Failure to notify authorities does not make a peaceful assembly unlawful. The charges against 15 pro-democracy 
leaders in #HongKong should be dropped. #Amnestysverige (länk till blixtaktionen: 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/2191/2020/en/) 
 
 
EXEMPELBREV 
 
Dear Secretary Cheng,   
 
I am writing to express my concern for the arrest and charging of Martin LEE Chu-ming, Albert HO Chun-yan, 
YEUNG Sum, Richard CHOI Yiu-cheong, SIN Chung-kai, AU Nok-hin, Cyd HO Sau-lan, LEE Cheuk-yan, Figo CHAN 
Ho-wun, Jimmy LAI Chee-ying, Avery NG Man-yuen, LEUNG Kwok-hung, LEUNG Yiu-chung, Raphael WONG 
Ho-ming and Margaret NG Ngoi-yee on 18 April 2020.   
 
These 15 prominent pro-democracy leaders are being prosecuted for “organizing and taking part in unauthorized 
assemblies”. Five of them are also being prosecuted for “announcing unauthorized assemblies”. These charges 
are based on the Public Order Ordinance, the provisions and application of which fail to meet international 
human rights law and standards on the right to peaceful assembly. The United Nations Human Rights Committee 
has repeatedly expressed concern that the implementation of the Public Order Ordinance may facilitate 
excessive restrictions to the right to peaceful assembly and called for its review.  Under international human 
rights law and standards, participating in and organizing assemblies does not require prior permission by the 
state. Failure to notify the authorities of an assembly should not render participation in the assembly unlawful 
and should not in itself be used as a basis for either arresting the participants or organizers or imposing undue 
sanctions, such as charging them with criminal offences.   
 
 I find it alarming that, to date, the police have announced over 7,000 arrests in connection with the largely 
peaceful protests that have taken place since June 2019. This continued prosecution of protest organizers and 
participants is having a chilling effect on the freedoms of peaceful assembly and expression in Hong Kong.   I 
therefore urge you to:   

● Drop all charges against the 15 pro-democracy leaders that are based on the peaceful exercise of their 
rights to freedom of expression and peaceful assembly;   

● Stop prosecutions of peaceful protesters that are aimed at deterring participation in peaceful assembly 
and silencing critical voices;   

● Bring the Public Order Ordinance into line with international human rights law and standards to respect, 
protect and facilitate the rights to freedom of expression and peaceful assembly   

 
Yours sincerely, 
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ADRESSER 
 
Secretary of Justice Teresa Cheng Yeuk-wah  
Department of Justice G/F, Main Wing, Justice Place  
18 Lower Albert Road, Central, Hong Kong  
 
Fax: (852) 3902 8638  
 
Email: sjo@doj.gov.hk 
 
 
FRÅGOR? 
 
Kontakta beatrice.schonning@amnesty.se - jag hjälper gärna till! 
 
Lycka till med ert arbete! 
 
/Beatrice 
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