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 Председница Владе Хонгконга Кери Лам поново је апеловала на демонстранте да почну
дијалог с властима, пошто је најбогатији човек тог града позвао владу да ослободи
приведене, углавном младе демонстранте.

  

  Кери Лам је рекла да ће ескалација насиља, после којих је притворено више од 150
људи, међу којима има студената, створити нове раздоре.   

Како наводи АП, истакла је да је њена одлука да формално повуче закон о изручивању и
друге иницијативе одражавала њену искрену вољу за "исцељење друштва и повратак
мира".

  

Претходно је милијардер Ли Ка Шхинг у видео прилогу на локалној ТВ описао лето
немира у Хонгконгу као најгору катастрофу од Другог светског рата.

  

Ли (91) је назвао младе људе "господарима наше будућности" и рекао да би влада
требало да спроводи правду с милошћу током решавања кризе.

  

"Иако се човечанство понекад може сукобити с владавином закона, у политичким
питањима обе стране би требало да покушају да уђу у туђе ципеле, и тада би многе
велике невоље могле постати мање", рекао је Ли, позивајући на престанак насиља.
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Упитана за Лијеве коментаре, Кери Лам се сложила са ставом да влада "може учинити
више и боље", посебно у сусрету с младима, како би чула њихове замерке.

  

Ипак, Ламова је нагласила да влада не може опростити насиље и да ће строго
спровести закон, јер има обавезу и дужност да чува аутономију града.

  

Поновила је да су покушаји САД и других земаља да се мешају у унутрашње ствари
Хонгконга због грађанских слобода у граду били "потпуно непотребни".

  

Влада је прошле недеље обећала да ће повући спорни закон о изручењу који је
предвиђао и изручење осумњичених ради суђења у Кини, где, како сматрају противници
закона, не би имали правично суђење.

  

То је изазвало протесте у последња три месеца, а ни повлачње закона није примирило
демонстранте који су проширили захтеве на демократске реформе и утврђивање
полицијске одговорности, преноси АП.

  

Демонстранти су током викенда уништавали станице подземне железнице, палили ватру
на улицама и блокирали саобраћај, на шта је полиција узвратила испаљивањем сузавца.

  

Многи виде нацрт закона о изручењу као пример укидање аутономије града од када се
та бивша британска колонија вратила под кинеску контролу 1997. године.

  

(Танјуг)
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