
 
 

Støtte til Hong Kongs politisk aktive 
studenter  
 
I 2014 tok studenter, unge mennesker og demokratiforkjempere til gatene i Hong 
Kong for å demonstrere for større påvirkningskraft og bredere, demokratiske 
rettigheter. Dette førte til det som ble kjent som Umbrella-movement (navnet sprang 
ut av demonstrantenes bruk av paraplyer for å verne seg mot pepperspray fra 
politiet), hvor aktivister, studenter og den øvrige befolkningen, okkuperte store deler 
av Hong Kong i rundt 3 måneder. På det meste var det rundt 100 000 demonstranter 
i gatene, mange av disse studenter, og alle deltok i denne bevegelsen sprunget ut av 
studenter.. Etter disse enorme demonstrasjonene i Hong Kong i 2014 har 
studentene, og unge mennesker i Hong Kong fortsatt å kjempe for økt demokrati og 
mulighet for deltakelse i valg. Men i denne kampen har de møtt sterk motstand. I fjor 
sommer ble fire representanter fra pro-demokrati partiet Demosisto (startet av 
aktivistene bak paraply-bevegelsen) utstengt fra den lovgivende grenen av 
regjeringen, og utestengt fra valgdeltakelse på grunnlag av ”feil valg av ord og 
tonefall under innsettingen” og lignende arbitrære grunnlag. Nylig ble den siste 
kandidaten, Agnes Chow, fra Demosisto utestengt fra å stille til valg på grunnlag av 
sin partitilknytning.  
 
Der hvor aktivistene blir møtt med motstand fortsetter de å lete etter demokratiske og 
fredelige løsninger, og har nå søkt internasjonal støtte og solidaritet for sin deltakelse 
i styringen av Hong Kong. Regionen har lenge blitt ansett som en frihavn i regionen, 
og for å opprettholde dette må man fortsette å følge folkets vilje. Unge mennesker, 
og kanskje spesielt studenter, er de første til å ta til gatene i kampen for sosiale 
reformer. De fortjener å bli hørt, og å ha like muligheter for å stille til demokratiske 
valg. Hong Kong som en uavhengig stat burde legge opp til at studenter og unge kan 
bidra til å forme regionens framtid, og ikke stenge ute nye tanker og ideer. 
 
Studenttinget ved NTNU mener derfor at Hong Kongs myndigheter må finne en måte 
å inkludere, ikke ekskludere, unge mennesker og studenter i sitt demokrati. 
’Velgernes stemmer burde i tråd med representativt demokrati bestemme hvordan 
det politiske landskapet skal se ut og arte seg. Studenttinget og studentenes 
fredspris skal med denne resolusjonen øke bevisstheten rundt saken gjennom 
samarbeid med relevante samarbeidspartnere. 
 
Studenttinget mener at: 
 

• Unge mennesker og studenter burde få en like stor mulighet til å delta og stille 
til demokratiske valg, uavhengig av politisk tilhørighet. 

• Hong Kongs myndigheter må etterstrebe en inkluderende og åpen 
valgprosess. 



 
 

• ’Hong Kongs demokratiske prosesser kan ikke styres av andres stater, 
dersom de skal anses som en reelt selvstendig region. 

• Myndighetene i Hong Kong burde gå tilbake på sin avgjørelse om å utestenge 
folkevalgte representanter, og gjeninnsette de utestengte representantene.  

• NTNU burde uttrykke sin støtte for Hong Kongs studentpolitikere, og vurdere å 
kutte deler av, eller hele, sitt samarbeid i regionen om situasjonen ikke 
forbedrer seg. 

 


