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Kære redaktør,
Jeg kontakter dig vedrørende din artikel med titlen "Skoler i Hongkong er blevet
bedt om at fjerne bøger fra pensum og biblioteker" den 12. april 2021. Jeg skriver for
at give følgende oplysninger i håb om at give et mere afbalanceret syn på
retningslinjerne og læseplanen for at beskytte den nationale sikkerhed og
undervisningen i national sikkerhed bekendtgjort af Education Bureau (EDB) i
Hongkong-regeringen (HKSAR).
National sikkerhed er et relativt nyt koncept for mange, herunder personalet på
skolerne i Hongkong. Efter anmodning fra skolesektoren har EDB tilsvarende udformet
retningslinjerne for at hjælpe skoler (gymnasier, grundskoler og børnehaver) med at
udføre deres uddannelsesmæssige opgaver i henhold til loven ved at give dem praktiske
referencematerialer vedrørende skoleadministration og -forvaltning. Retningslinjerne
udgør en overordnet ramme og foreslår visse former for god praksis, og på dette
grundlag kan skolerne udarbejde deres egne skolebaserede strategier og planer.
De grundlæggende elementer i undervisningen i national sikkerhed er at give
eleverne en følelse af at tilhøre landet, en kærlighed til det kinesiske folk, en følelse af
national identitet, samt en bevidsthed om og en følelse af ansvar for at beskytte den
nationale sikkerhed. Derfor er undervisningen i national sikkerhed ikke begrænset til
at lære bestemmelserne i den nationale sikkerhedslov, men bør dække dens
lovgivningsmæssige baggrund og rationale og gøre det muligt for eleverne at forstå
forskellige aspekter af den nationale sikkerhed, såsom økologisk sikkerhed, økonomisk
sikkerhed, kulturel sikkerhed og cybersikkerhed, som alle er en integreret del af den
nationale sikkerhedsramme.
Eleverne i Hongkong fortjener retten til at studere og lære i et sikkert og fredeligt
studiemiljø samt at modtage uddannelse af høj kvalitet og blive ansvarlige borgere, der
opretholder den nationale sikkerhed og retsstatsprincippet, som er hjørnestenen i den
fortsatte velstand, sikkerhed og stabilitet i Hongkong.
Det er uddannelsesmyndighedernes legitime pligt over hele verden at tilbyde
national undervisning, herunder undervisning i national sikkerhed. Hongkong
(HKSAR) er ingen undtagelse. Forskellige lande har forskellige tilgange til at tilbyde
undervisning i national sikkerhed og udvikle deres elevers følelse af national identitet,
og de forskellige tilgange bør respekteres.
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