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Geachte,
Max Pam (Hongkong en zijn ouders, De Volkskrant van 27 november) schrijft dat
er op het internet foto’s circuleren van jongeren die gedwongen worden aan boord
te stappen van een trein in een station nabij de Chinese grens, en dat beweerd wordt
dat dit demonstranten uit Hong Kong zijn die “gedeporteerd” worden naar het
vasteland van China.
Dit is volledig onwaar. Het is bijzonder onverantwoord om dergelijke misleidende
speculaties te verspreiden zonder de accuraatheid ervan te verifiëren.
Wat er werkelijk gebeurde is dat op 18 november tientallen mensen die ervan
verdacht werden gevlucht te zijn uit de Polytechnische Universiteit van Hong Kong,
over het spoor van het Hung Hom Mass Transit Railway (MTR) station liepen.
Daarom heeft de politie van Hong Kong deze overtreders gearresteerd. Omdat het
incident plaatsvond op het spoor, werden de gearresteerden met assistentie van de
Mass Transit Railway Corporation naar een MTR-trein geleid, op dat moment het
enige geschikte transportmiddel, naar het MTR-station Mong Kok East (het
volgende station vanaf het MTR-station Hung Hom). De gearresteerden werden
vervolgens voor verdere ondervraging naar een politiebureau geleid. De politie van
Hong Kong benadrukt dat er geen gearresteerden naar het vasteland van China zijn
gebracht.
De prioriteit van de regering van de speciale administratieve regio van Hong Kong
(HKSAR) is de beëindiging van het geweld en het herstel van de rust om een positief
klimaat te creëren voor maatschappelijke dialoog over de diepgewortelde problemen
in de samenleving van Hong Kong. In de afgelopen paar maanden is er online en op
sociale media veel valse informatie verspreid. De politie van Hong Kong is hierbij
het doelwit van een stortvloed aan nepnieuws en ongegronde beschuldigingen. Veel
van deze ongefundeerde berichten verdraaien de feiten, leiden tot paniek onder de
bevolking, verergeren de confrontaties en de verdeeldheid in de gemeenschap en
verstoren de relatie tussen politie en samenleving. De regering van de HKSAR

veroordeelt ten sterkste deze bewuste online verspreiding van geruchten en zal zich
blijven inspannen om relevante feiten en informatie te verstrekken om deze
onjuistheden te ontkrachten. Alle partijen zouden moeten objectief en rationeel
blijven en zich niet laten misleiden door uit de lucht gegrepen online geruchten.
Hoogachtend,
Eddie Cheung
Speciale vertegenwoordiger voor
Economische en handelsrelaties van Hong Kong
bij de Europese Unie
Hong Kong Economic and Trade Office
Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s
Republic of China
Aarlenstraat 118
1040 Brussel
www.hongkong-eu.org
Contactpersoon: Linda Sansbury, Persvoorlichtster: + 32 477 307 241

