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Brief aan Trouw 

Geachte heer, 

Ik verwijs naar uw artikel van 5 juni 2021 “Hongkong herdenkt toch, tijdens 

mis of met sigaret”, dat ten onrechte beweert dat de nationale veiligheidswet van 

Hongkong ruime bevoegdheden aan de overheden biedt om dissidente geluiden en 

acties aan te pakken. 

Uw artikel heeft er terecht op gewezen dat de beslissingen om geen 

toestemming te verlenen voor openbare bijeenkomsten op 4 juni van dit en vorig 

jaar allebei zijn genomen op basis van volksgezondheidsredenen. Dit is inderdaad 

een voorzichtige koers, die ook op veel andere plaatsen wordt gevolgd om sociale 

afstand te bewaren, teneinde de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te 

gaan. Dit feit toont duidelijk aan dat de bovenstaande beslissing niets te maken 

heeft met politieke overwegingen, noch met de nationale veiligheidswet van 

Hongkong.  

Hongkong is een vrije samenleving waar alle legitieme rechten en vrijheden, 

met inbegrip van de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, vrijheid van 

samenkomsten, demonstraties en optochten, waarvan de inwoners van Hongkong 

genieten op grond van de basiswet, het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en 

politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten, zoals toegepast op Hongkong, zullen worden beschermd in 

overeenstemming met de wet. Ik wil benadrukken dat de nationale veiligheidswet 

van Hongkong uitdrukkelijk bepaalt dat de bovengenoemde legitieme rechten en 

vrijheden worden beschermd. 
  

De regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong respecteert en 

hecht altijd groot belang aan de bovengenoemde legitieme rechten en vrijheden die 

kernwaarden van Hongkong zijn. Er dient echter te worden opgemerkt dat 

dergelijke rechten en vrijheden niet absoluut zijn en onderhevig kunnen zijn aan 

beperkingen die onder meer in het belang zijn van de openbare orde en de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

De COVID-19-pandemie blijft ernstig en het aantal gevallen, waaronder 

gemuteerde stammen, neemt over de hele wereld voortdurend toe. We kunnen het 

ons niet veroorloven onze waakzaamheid te verslappen. Om de verspreiding van 

COVID-19 in onze gemeenschap te voorkomen, blijven we maatregelen voor 

sociale afstand nemen. Het organiseren van massabijeenkomsten zoals het 



evenement in kwestie, waarbij een groot aantal mensen langdurig met elkaar in 

contact zou zijn, en waarbij het moeilijk zou zijn om de mensenmassa te beheersen 

en voldoende sociale afstand tussen de deelnemers te garanderen, zou 

buitengewoon onverstandig zijn en de enige verantwoorde beslissing was dan ook 

om deze bijeenkomst niet te laten doorgaan. 

  
  

Met vriendelijke groet, 
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