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Komisaris Senior PBB untuk Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet
menyatakan bahwa dirinya terinspirasi lantaran pengumuman kepala eksekutif Hong
Kong Carrie Lam untuk membentuk platform dialog , dia pun mengecam kekerasan dan
kerusuhan segala bentuk di Hong Kong yang merusak fasilitas publik. Bachelet
menekankan bahwa semua unjuk rasa harus dilakukan dalam bentuk yang damai.
Hal itu dinyatakan Komisaris Senior PBB untuk urusan HAM dalam jumpa pers rutin
tahunan pada pekan lalu.

Pemerintah Hong Kong Kecam Blokir Jalan dan Kebakaran oleh Pendemo
2019-09-08 15:28:20
http://indonesian.cri.cn/20190908/6d6cf2c5-dae2-48e9-4932-b3c648749913.html

Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong dalam pernyataan kemarin (7/9)
malam mengecam tindakan pemblokiran jalan dan kasus kebakaran oleh pendemo radikal
di Mong Kok, yang mengancam keamanan anggota polisi serta keamanan warga biasa.
Sementara itu juga menyampaikan terima kasih kepada para petugas di bandara dan
stasiun MRT yang menjadi operasional normal transportasi publik.
Pernyataan itu mengatakan, beberapa hari ini ada orang terus mensabot fasilitas MRT,
kemarin pun ada orang mengganggu operasional bandar udara internasional Hong Kong.
Namun para petugas di bandara dan MRT bekerja keras untuk menjamin kedua
transportasi publik itu dapat beroperasi secara normal.
Pernyataan itu menunjukkan, pengadilan Hong Kong telah mengeluarkan keputusan
larangan di mana siapa saja dilarang mengganggu operasionalnya bandara dan MRT. Para
warga Hong Kong diserukan harus dengan ketat mengikuti larangan tersebut dan tidak
boleh mengganggu hak dan kebutuhan penumpang lain untuk menggunakan transportasi
publik tersebut.

Hong Kong:
Tiada Kasus Tewas dalam Aksi Penegakan Hukum Selama 3 Bulan ini
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Pemerintah Administrasi Khusus Hong Kong dalam pernyataan kemarin (7/9) dengan
tegas menyatakan, tiada orang meninggal dalam aksi penegakan hukum selama 3 bulan ini
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di Hong Kong. Sementara itu pemerintah Hong Kong juga dengan serius membantah
kabar angin di mana menyebut ada orang tewas dalam bentrokan yang terjadi di stasiun
Prince Edward, MRT Hong Kong.
Jubir pemerintah Hong Kong menekankan, kabar angin yang disebarkan di internet
adalah salah dan bukan kenyataan. Penyebaran kabar angin itu adalah sangat tidak
bertanggung jawab dan bermaksud jahat untuk menimbulkan konflik antar pemerintah
dengan warga biasa. Tindakan tersebut dikecam keras oleh pemerintah Hong Kong.
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