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“Paralitzar” pacíficament el centre financer de Hong Kong. Aquesta és la idea del moviment iniciat pel
professor de dret de la Universitat de Hong Kong Benny Tai Yiuting si Pequín no permet que el 2017
hi hagi eleccions amb un veritable sufragi universal. Després d’organitzar al juny una consulta popular
en què va participar al voltant del 10% de la població hongkonguesa (800.000 persones) i que Pequín
va titllar d’il·legal, el moviment espera a finals de mes el pronunciament de Pequín sobre la reforma
política a l’excolònia britànica. La campanya Alliance for peace and democracy, que té el suport de
Pequín després de recollir, segons els organitzadors, més d’un milió de firmes contra Occupy Central
(inclosa la del cap de l’executiu local), va organitzar el 17 d’agost una marxa amb desenes de milers
de persones per rebutjar l’ocupació dels carrers com a eina per obtenir el sufragi universal. Els mitjans
locals van citar pressions de les empreses perquè els seus treballadors hi participessin i promeses de
diners i àpats per part de l’organització.
Per què una acampada al districte financer molesta tant?
Hong Kong es considera, amb orgull, una societat que respecta la llei i l’ordre. Nosaltres volem infringir
la llei, que prohibeix participar en una reunió no autoritzada. Ho fem per millorar el sistema, però la
desobediència civil és un concepte aliè als xinesos. Molts dels que ens critiquen són gent gran; al
nostre costat hi tenim gent més jove i amb més nivell educatiu, que sí que ho entenen.
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N’hi ha que diuen que la protesta podria danyar la confiança de Hong Kong com a centre financer.
No hi estic d’acord. Fins i tot si tenim 10.000 persones que ocupen el centre, com plantegem, es necessitarien 50 hores per fernos fora, i això no és cap perill
real per a l’economia. No és el fet d’ocupar en si sinó el que ve després el que és important. Si, per exemple, ens detenen i no hi ha cap canvi al sistema
electoral, podrem generar més oposició.
Quins canvis concrets demaneu?
Que sigui la ciutadania i no un comitè electoral pro Pequín qui nomini directament els candidats a cap de l’executiu. Si, com sembla, no ens ho permeten,
almenys demanem que la gent pugui tenir opcions genuïnes de triar els candidats. Una opció seria augmentar la base electoral del comitè (ara mateix, només
el 10% dels ciutadans amb dret a vot el poden triar) i permetre que les minories a dins del comitè puguin presentar candidats.
El seu l’objectiu no només és canviar el sistema de vot, sinó promoure la mentalitat democràtica.
Jo crec que poder votar és només un requisit mínim de la democràcia. Però també és molt important la participació de la gent en les decisions diàries dels
governs. Tanmateix, sense un sistema electoral democràtic no es pot construir una cultura democràtica.
Vostè insisteix que l’objectiu de la campanya no és enderrocar el règim existent. Per què no?
La gent de Hong Kong som molt pragmàtics i entenem que no és factible un estat independent. No tenim independència mental, i depenem de la Xina per a
productes bàsics com l’aigua i l’alimentació. A més a més, ens en sentim part, i amb orgull. Poder mantenir les diferències ja ens està prou bé.
Si Pequín permetés les eleccions lliures, ¿s’arriscarien que les altres regions xineses volguessin seguir l’exemple?
No ho crec, almenys en un futur pròxim. Hong Kong és una ciutat molt internacionalitzada, amb una gran influència d’Occident i una societat civil molt forta,
però ni tan sols aquí la democràcia és una prioritat de la comunitat xinesa. Què podríem esperarnos a la Xina continental? Alguns activistes podrien voler
seguir el nostre camí, però no tenen estat de dret ni llibertats personals. Si jo fos un professor a Pequín, no podria fer el que faig aquí.
Quina decisió de la Xina us faria abandonar la idea de l’ocupació?
Al juliol el cap de l’executiu va enviar el seu informe al govern central dient que hem de canviar el mètode d’elecció. Només que responguin formalment, i això
és tot, no acamparem, sinó que esperarem a una proposta al consell legislatiu i a la resta de processos burocràtics. Si, en canvi, Pequín ens posa condicions,
i aquestes condicions exclouen qualsevol possibilitat d’una veritable democràcia a Hong Kong, llavors organitzarem l’acampada per a aquesta tardor.
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