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Fakta:  
Demonstrationer  
i Hongkong

De pågående protesterna 
inleddes den 31 mars 2019 för 
att stoppa ett lagförslag som 
skulle tillåta utlämning av 
misstänkta brottslingar från 
Hongkong till Fastlandskina. 
Demonstranterna lyckades 
få Hongkongs regering att 
lägga förslaget på is. Vid flera 
tillfällen har demonstratio-
nerna samlat runt två miljoner 
människor enligt arrangö-
rerna. Parallellt med att de-
monstranternas krav på ökad 
demokrati har vuxit, har även 
våldet mellan demonstranter 
och polis tilltagit.
Tåg och vägar har blockerats 
av demonstranter, flyg har 
ställts in och en generalstrejk 
utlysts. Polisstationer har ock-
så omringats och attackerats. 
Myndigheterna har använt 
tårgas, gummiklädda kulor 
och gripanden. Sammanlagt 
har minst ungefär 750 perso-
ner gripits sedan juni. Peking 
har svarat på demonstratio-
nerna med skarpa varningar 
och kinesisk militär har setts 
öva vid Hongkongs gräns.
 

Olycksmodellen. En Airbus AS 350. Bild: Pressbild från Airbus

Flera omkomna i helikopterkrasch
Norge: Minst fyra personer har omkommit i en helikopterkrasch 
utanför Alta i Nordnorge, rapporterar norska medier. Norsk rädd-
ningstjänst bekräftar uppgiften för TT.

– Det är korrekt, klockan 18.30 är status sådan att fyra personer 
har bekräftats omkomna, en person är skadad och har flugits till 
universitetssjukhuset i Nordnorge medan en person saknas, säger 
Frode Iversen, räddningsledare vid Hovedredningssentralen Nord-
norge.

Helikoptern, som tillhör företaget Helitrans, har störtat mot en 
fjällsida.

– Det är inte speciellt svår terräng. Det är relativt nära E 6, det går 
en del vägar upp dit, och vi har haft tre helikoptrar som har kunnat 
hjälpa till att flytta personal upp till olycksplatsen, säger Iversen.

Totalt uppges sex personer ha befunnit sig ombord, en pilot och 
fem passagerare.

För närvarande pågår en musikfestival – Høstsprell – i området 
och enligt arrangören Alta Event flög helikoptern för evenemangets 
räkning.

– Olyckan har skett några kilometer från festivalen. Deltagare har 
flugits fram och tillbaka med anledning av festivalen, säger Stig An-
ton Eliassen från Alta Event till TV2. (TT-NTB)

I korthet

Brittiska protester mot parlamentarisk paus
Storbritannien: Under parol-
len ”Stoppa kuppen” demon-
strerade tusentals i London. 
Protesten var en av ett trettio-
tal som under dagen arrange-
rades runt om i Storbritannien 
och riktade sig mot premiär-
minister Boris Johnsons beslut 
om ett månadslångt uppehåll i 
parlamentets arbete.

”Om du stänger ner vårt 
parlament stänger vi ner ga-
torna”, skrev protestgruppen Momentum i sin kallelse till lördagens 
demonstration utanför premiärministerbostaden på 10 Downing 
Street i London.

Protesten riktar sig mot premiärminister Boris Johnsons beslut 
att stänga parlamentet från 10 september till 14 oktober.

Kritikerna menar att pausen är ett sätt för Johnson att runda par-
lamentet och därigenom neutralisera de ledamöter som sagt att de 
ska blockera ett avtalslöst brexit. (TT)

 Bild: Alastair Grant

Migranter räddade i Engelska kanalen
Frankrike/Storbritannien: 13 migranter har räddats i Engelska 
kanalen sedan de försökt ta sig över till Storbritannien med båt, 
uppger franska sjöfartsmyndigheter.

De 13 männen räddades av kustbevakningen och fördes till Calais 
där de överlämnades till gränspolisen.

Enligt officiella franska siffror som släpptes i måndags har runt 
1 450 migranter räddats i Engelska kanalen av franska eller brittiska 
kustbevakningen sedan i januari, mer än dubbelt så många som 
under hela förra året.

I torsdags mötte Storbritanniens inrikesminister Priti Patel sin 
franske motpart Christophe Castaner för att diskutera situationen.

I Frankrike tror man att det är det varma, fina sommarvädret som 
fått ovanligt många att våga sig ut i Engelska kanalen. Men att korsa 
kanalen är riskfyllt på grund av tung båttrafik, starka strömmar och 
kallt vatten. (TT-AFP)

En död och flera skadade i knivattack
Frankrike: En 19-årig man har dödats och åtta personer har ska-
dats, varav tre allvarligt, i en knivattack utanför Lyon i Frankrike, 
enligt lokala myndigheter. Attacken inträffade vid 16.30-tiden på 
lördagen när en man gick till angrepp mot personer vid en busshåll-
plats i Villeurbanne nära Lyon.

Mannen, som var beväpnad med en kniv och ett matlagnings-
spett, greps senare.

Vittnen uppger att han högg omkring sig i alla riktningar.
Tidigare har det rapporterats om nio skadade, men siffran juste-

rades senare nedåt. Franska medier har även rapporterat om två 
gärningspersoner, samtidigt som franska åklagare uppger att det 
rör sig om en enda gärningsperson.

Motivet till attacken är oklart. (TT-AFP)

En svartklädd och maskerad 
grupp gör sig redo. En deltagare 
tänder flaskan och kastar. Moloto-
vcocktailen landar på en av polis-
högkvarterets byggnader i centrala 

Hongkong. De och många andra 
Hongkong-bor gav sig på lördags-
eftermiddagen ut för att demon-
strera, i protester som nu är inne 
på sin trettonde vecka. 

De vanligtvis lugna shopping-
gatorna runt Causeway Bay och 
regeringshögkvarteren förvand-
lades under lördagskvällen, på 
femårsdagen för Kinas beslut att 

inte tillåta fria val i Hongkong, till 
en maktstrid mellan kravallpolis 
och demonstranter – de sistnämn-
da iförda gasmasker och hjälmar, 
beväpnade med bensinbomber och 
tegelstenar. Vad som startade som 
protester mot ett planerat utläm-
ningsavtal med Kina, har utvidgats 
till bland annat krav på transparens 
kring polisens hantering av protes-
terna, och allmänna val att utse ett 
nytt parlament och regeringschef. 
Under lördagen arresterades ett 
hittills okänt antal demonstranter, 
samtidigt som oroligheterna ser ut 
att öka för varje ny demonstration 
som äger rum.

– Vi vill pressa regeringen, och visa 
att vi har fått nog, säger Jose, 23, 
som har en svart mask som täcker 
ansiktet.

– Regeringen använder polisen 
mot oss, som hela tiden blir våld-
sammare, säger Jose, född och upp-
vuxen i Hongkong, som har varit 
med och demonstrerat under hela 
sommaren.

Runt omkring honom sliter 

demonstranter gemensamt upp 
vägstolpar ur asfalten, och tegel-
stenar viner genom luften – mot 
de batongbeväpnade styrkorna som 
avancerar. En vattenkanon sprutar 
strålar med ljusblått färgat vatten, 
som ska identifiera demonstran-
terna som blir träffade av strålar-
na. Tårgaspatroner avfyras mot de 
gasmaskförsedda demonstranterna, 
och en studsar mot Joses paraply när 
han springer från poliserna.

Det blomstrande affärsmeckat, där 
hotellpriserna har störtdykt för att 
locka svikande turister, känns som 
en spökstad utan framtid.

Tong Yim, i vit välstruken skjorta, 
ser på förödelsen från en övergångs-
bro. Han skakar på huvudet.

– Jag har blandade känslor – jag 
förstår båda sidorna, säger Tong 
Yim.

– Demonstranterna är extremt 
arga, men sättet som de förstör 
Hongkong på är inte rätt väg att 
gå. Relationerna mellan människor 
kommer vara förstörda under en 
lång tid framöver.

Tiotusentals  
trotsade förbud
i Hongkong Samtidigt som kinesiska trupper 

tidigare i veckan utövade militär-
övningar och korsade gränsen till 
Hongkong, så ser många Hong-
kong-bor sin kantonesiska kultur 
och framtid hotad av jätten. Allt fler 
fastlandskineser flyttar till Hong-
kong och för med sig sitt språk 
mandarin, och köper samtidigt 
upp företag och fastigheter vilket 
leder till prisökningar. Allt eftersom 
veckorna går med nya protester, blir 
deltagarna allt mer välorganiserade 
och backar inte för att använda våld. 

En av dem är Wai Shing Cheng, 33, 

som tillhör den tuffaste skaran av 
demonstranter, de som ryker ihop 
med polisen vid frontlinjen. Sam-
manlagt har han redan tillbringat 
över två år i fängelse för tidigare 
års deltagande i protester. Men det 
hindrar inte Wai Shing Cheng från 
att åter igen stå bakom barrikader-
na. Trots att han vägrar att ge upp 
kampen om ett fritt Hong Kong, 
är han medveten om att framtiden 
inte ser särskilt ljus ut.

– Vi har redan förlorat. Kina kom-
mer ta över, men jag kommer att 
kämpa till slutet, säger Wai Shing 
Cheng, som tror att riktade ter-
roristattacker kan bli ett möjligt 
scenario i framtidens Hongkong.

Efter många timmars kamp börjar 
energin på båda sidor tryta vid 
22-tiden på lördagskvällen, lokal 
tid. Krossat glas och sopor, vars 
behållare har satts i brand, kantar 
gatorna. Tårgasen hänger kvar och 
sticker i ögonen, och sjukhusper-
sonal tar hand om äldre med and-
ningsproblem. 

De styrande i Peking har terro-

riststämplat demonstranterna och 
många Hongkong-bor uppger att 
den lokala polisen nu är allierad 
med kinesiska poliser, och att det 
har funnits fall då de sistnämnda 
klär ut sig till demonstranter – för 
att sedan, mitt bland deltagarna, 
arrestera dem. 

En journalist vid lokala mediesajten 
Citizen News, som inte vill uppge 
sitt namn, berättar att hans journa-
listkollegor blivit misshandlade av 
polisen vid tidigare demonstratio-
ner. Han står upptryckt mot en vägg 
när en polisstyrka dundrar förbi. En 
civilklädd kvinna går snabbt förbi, 
tar upp en kamera, och knäpper ett 
par bilder mot hans ansikte.

– Såg du det? Hur ska jag veta 
var hon kommer från, kanske från 
Hongkong, kanske från Kina.

– Det enda jag vet är att de kom-
mer göra vårt jobb svårare.

Johan Augustin
utland@gp.se 

Under lördagen demonstrerade tiotusentals åter på Hongkongs gator.  
Under protesterna, som ägde rum utan tillstånd – använde polisen tårgas, 
vattenkanoner och gummikulor. Demonstranterna, som vägrar ge upp – 
slog hårt tillbaka.

Aktivisten Wai Shing Cheng är redo 
att försvara Hongkong.

Protesterna i Hongkong fortsatte trots demonstrationsförbud. Det blev hårda sammandrabbningar för trettonde helgen i rad. Bild: Jonas Gratzer


