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1. APRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA  

 

Diretor - Giuseppe Rigotti 

 

Saudações delegados, é com muito prazer que lhes apresento o comitê AGNU 2020, 

onde iremos discutir questões de direitos humanos e abusos da autoridade em uma cidade muito 

peculiar. Hong Kong e seus protestos se tornaram foco da minha atenção recentemente e quis, 

através desse comitê, trazer à tona uma questão extremamente relevante e pouco conhecida.  

Participei do MINIONU como delegado, voluntário, diretor assistente e, agora, diretor 

de comitê. Essa jornada que realizei me proporcionou contato com pessoas de todos os cantos 

do Brasil, novas experiências profissionais e pessoais, e aprendizados que, de outras formas, 

não teria. Espero que o evento seja uma experiência incrível e que possa abrir novos horizontes 

para vocês, assim como foi para mim.  

Nos encontraremos em outubro, quando terei 21 anos e estarei no sexto período do curso 

de Relações Internacionais, e até lá, espero que os materiais que colocaremos à sua disposição 

sejam ótimas fontes de informação sobre o tema que discutiremos. Sem mais delongas, sejam 

muito bem-vindos e até outubro!   

 

Diretor Assistente – Jarbas Souto Dufour  

 

Saudações calorosas aos nobres delegados. Atualmente me encontro no 3º período do 

curso de Relações Internacionais e meu primeiro contato com o MINIONU foi em 2019 quando 

ingressei como voluntário de logística. Não era exatamente o que eu desejava em princípio, mas 

se mostrou melhor do que eu esperava. Ao trabalhar nas entranhas do projeto fui capaz de 

contemplar a grandeza desta tão magnifica máquina a qual chamamos de MINIONU. Tão logo 

os prezados delegados tenham a oportunidade de se juntarem a nós perceberão, assim como eu, 

que não se trata apenas de uma simulação das Nações Unidas, mas de algo muito superior, uma 

presença metafísica que nos rodeia, nos preenche e nos faz sentir como parte de algo que veio 

antes de nós e vai continuar existindo muito depois de nós partimos. Assim sendo, como diretor 

assistente do comitê AGNU 2020 desejo uma boa jornada, aguardo ansiosamente para vê-los e 

para ver quais discussões vocês trarão ao comitê. Nos vemos em outubro. 
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Diretora Assistente – Luíza Magalhães Silva 

 

Senhores (as) delegados (as) e professores (as) meu nome é Luíza e sou diretora-

assistente do AGNU 2020. Tenho dezenove anos e estarei no terceiro período de Relações 

Internacionais durante o MINIONU 21.  

Entrei no curso no segundo semestre de 2019 e sigo adquirindo conhecimentos para que 

possa auxiliá-los proporcionando uma experiência inesquecível. Conheci o projeto durante o 

Ensino Médio e participei das simulações em 2019 como voluntária, assim pude interagir com 

os alunos e, de fato, compreender como a confiança entre alunos e organizadores é importante 

para a otimização de nossa experiência. O MINIONU busca acolher os alunos, prepará-los e 

atuar como ponte entre conhecimentos teóricos e sua aplicação no ambiente diplomático. 

Espero que possamos aproveitar e levar esse aprendizado para além da vida estudantil, além de 

conhecermos pessoas novas e nos inteirarmos de assuntos atuais por meio de diversas 

perspectivas. Sejam bem-vindos, será um prazer tê-los no comitê! 

 

2. APRESENTAÇÃO DO TEMA  

 

A peculiar história de Hong Kong começa com a ocupação britânica da ilha em 1841, 

durante a Guerra do Ópio, após a qual o território seria cedido perpetuamente à coroa britânica 

e se tornaria, dessa forma, uma colônia. Ao longo da segunda metade do século XIX, o Reino 

Unido firmou seu controle sobre a região, mais especificamente, a ilha de Hong Kong, a 

Península de Kowloon e os “Novos Territórios”, regiões estas que compõem o território de fato 

da ilha. Até que, em 1898, foi firmado que os territórios seriam arrendados à coroa britânica 

por 99 anos (BLAKEMORE, 2019). Desta forma, Hong Kong deixaria de ser uma colônia 

britânica quando os anos acordados se encerrassem.  

Em 1984, quando a data limite do arrendamento se aproximava, a então primeira-

ministra inglesa, Margaret Thatcher, encontrou-se com o Premiê chinês, Zhao Ziyang, 

momento em que assinaram a Declaração Conjunta Sino-Britânica. Esta declaração previa uma 

reintegração do território de Hong Kong à China, como uma Região Administrativa Especial 

por 50 anos, até 2047, dando certa autonomia política e social à ilha sob a política “Um país, 

dois sistemas” (BLAKEMORE, 2019). A cidade então, passou a possuir sua própria 

constituição, e direitos democráticos, mas a população não pode eleger um chefe executivo. 
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Este é eleito por uma comissão eleitoral de Hong Kong com 1200 membros pré-selecionados 

(YUEN, 2015).  

No entanto, a partir de 2014, protestos emergiram na ilha, quando as eleições foram 

conduzidas utilizando uma lista de candidatos pré-aprovados pelo governo de Pequim, e foram 

também adotadas políticas chinesas no sistema político independente de Hong Kong. Por 

exemplo, em 2019, houve uma tentativa de implantação de uma emenda de extradição, 

levantando a suspeita de que o governo chinês estaria tentando silenciar a oposição 

(BLAKEMORE, 2019), pois o projeto de lei estabelecia a possibilidade de extradição de 

prisioneiros da ilha de Hong Kong para o continente, onde seriam julgados. O grande público 

temia que essa lei fosse utilizada para perseguir oponentes políticos e maior submissão da 

cidade ao governo comunista chinês. A questão traz problemas para a independência política 

da cidade em relação ao governo central, além de fragilizar o status “livre” de Hong Kong 

(MADRIGALI, 2019).  

Os protestos continuam até hoje e os manifestantes apresentaram cinco demandas ao 

governo de Hong Kong que são: o sufrágio universal; a criação de uma comissão independente 

para investigar abusos de autoridade policial contra manifestantes; a retração do termo 

“tumulto” designado aos protestos pacíficos na ilha; anistia aos protestantes presos; e a retração 

da Emenda à Lei de Extradição (STAND WITH HONG KONG, 2019). Uma das demandas dos 

protestantes, a retirada completa da emenda de extradição, foi cumprida pelo governo de Hong 

Kong, além disso o grupo vem pedindo a renúncia de Carrie Lam, que é vista como um fantoche 

de Pequim. O presidente Xi Jinping, por sua vez, anunciou que qualquer tentativa de dividir a 

China terminaria em “corpos esmagados e ossos triturados ao pó” (BBC, 2019a, tradução 

nossa)1. 

Sob ameaças tão severas e um silêncio da comunidade internacional, as tensões dos 

manifestantes apenas cresceram, e muitos temem que a situação se torne similar àquela da Praça 

da Paz Celestial, em 1989, que terminou com o massacre de estudantes, com estimativas 

variando entre centenas ou milhares de pessoas mortas (BBC, 2019b). Sendo assim, os 

protestantes clamam pelo posicionamento do Reino Unido, cujo acordo bilateral com a China 

foi evocado como argumento contra a opressão chinesa sobre a ilha. Em resposta, o governo 

chinês alegou que o tratado não possuía validade, por ser um documento histórico, o que atraiu 

mais revolta dos manifestantes. Para os manifestantes em Hong Kong, a comunidade 

 
1 "Bodies smashed and bones ground to powder" 
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internacional precisa intervir para impedir que o governo chinês continue seus avanços 

agressivos sobre a ilha, e até mesmo sobre outras regiões e povos.  

Deve-se ressaltar também o papel que as empresas representam neste momento é 

crucial, na medida em que o apoio de uma marca a um movimento pode influenciar a percepção 

internacional sobre a mesma e provocar uma reação em cadeia, como boicotes em massa. As 

empresas estão em uma posição delicada entre não ofender o governo chinês e não ofender o 

movimento de Hong Kong, que conta com apoiadores em Taiwan e no ocidente (WONG, 

2019a).  

Essa situação cria uma imagem pessimista do futuro, e por consequência, dificulta as 

relações já desgastadas entre países rivais. Um exemplo é a deterioração das relações sino-

estadunidenses após ter sido aprovada, pelo senado americano, uma lei para a reavaliação do 

status especial que a ilha de Hong Kong possui para o mercado. A lei, que é entendida como 

um apoio direto dos EUA aos manifestantes pró-democracia, escala ainda mais as tensões entre 

Pequim e Washington, que já estavam dramaticamente deterioradas frente ao conflito comercial 

prolongado em 2019 (KUO, 2019) em que, por discordâncias em práticas comerciais chinesas, 

o presidente estadunidense Donald Trump, impôs tarifas em produtos chineses, o que causou 

efeitos na economia global (BBC, 2020).  

 

Figura 1: Hong Kong e Arredores 

 
Fonte: Mother Earth Travel (1998). 
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2.1 Raízes do Movimento 

 

O Movimento dos Guarda-chuvas (Umbrella Movement) nasceu em Hong Kong, em 

2014, frente à promessa de sufrágio universal nas eleições do chefe executivo, a maior 

autoridade da cidade. Isto é, nas eleições de 2017, os cidadãos de Hong Kong poderiam eleger 

livremente candidatos a chefe do executivo, ao contrário da norma até então de serem eleitos 

por um comitê eleitoral. Os candidatos ainda assim seriam escolhidos por um comitê pré-

aprovado e, por isso, havia medo na população de que os candidatos fossem selecionados pelo 

governo de Pequim de forma a não permitir que aqueles que tivessem um posicionamento mais 

antagonista ao governo chinês pudessem concorrer nas eleições. Isso levou a uma certa 

movimentação da população para ocupar o centro da cidade, de modo a pressionar o governo 

para que houvessem eleições verdadeiramente democráticas e com sufrágio universal (YUEN, 

2015). 

No entanto, uma decisão do Congresso Nacional do Povo, para melhor regulamentar o 

processo eleitoral do chefe do executivo, reafirmou as políticas do Comitê Eleitoral já em 

prática, segundo as quais o comitê deveria pré-aprovar os candidatos, e aumentou a maioria 

necessária para que um candidato fosse aprovado para concorrer nas eleições. Essa decisão deu 

novo ímpeto para o movimento de ocupação, que já perdia forças, e escalou tensões, visto que 

a medida era vista como uma negação flagrante do sufrágio universal prometido (YUEN, 2015).  

 

Mas o que transformou o OCLP (Occupy Central with Love and Peace) no 

Movimento dos Guarda-chuvas foi um evento perturbador no dia 28 de setembro [de 

2015]. Quando manifestantes inundaram as ruas do lado de fora da central do governo 

como resultado de um bloqueio policial, policiais em equipamento de controle de 

tumultos atiraram oitenta e sete (87) latas de gás lacrimogênio em uma tentativa de 

dispersar os manifestantes. Imagens de manifestantes usando máscaras e óculos e se 

escondendo sob guarda-chuvas para se proteger do gás e spray de pimenta foram 

transmitidas pela televisão e rapidamente se espalharam pelas redes sociais, 

instigando novas multidões enfurecidas a irem às ruas (YUEN, 2015, p.50; tradução 

nossa)2.  

 

O movimento então ganhou tração, e até hoje os guarda-chuvas representam o 

movimento dos manifestantes em Hong Kong como a arma simbólica contra a violência 

 
2 “But what turned OCLP into the Umbrella Movement was a more disturbing event on September 28.As protesters 

flooded the roads outside the government headquarters as a result of the police blockade, police officers in riot 

gear fired 87 canisters of tear gas in an attempt to dispel protesters. Images of protesters wearing mask and goggles 

while hiding behind umbrellas to protect themselves against tear gas and pepper spray were broadcasted on TV 

and spread rapidly on social media, prompting more angry crowds to take to the streets.” 
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policial. Assim, o movimento se caracteriza como uma luta do povo de Hong Kong pelo direito 

à democracia direta e o sufrágio universal.  

 

2.1.1 A Emenda de Extradição e a Influência Chinesa 

 

A emenda de extradição foi proposta pelo conselho legislativo de Hong Kong em 2019 

para modificar a política de extradição de prisioneiros com outros países como Macau, Taiwan 

e a própria China continental. Ou seja, essa emenda permitiria que novos casos fossem 

revisados pelo órgão legislativo, e que prisioneiros pudessem ser requisitados para extradição 

por esses governos citados (FUGITIVE..., 2019). Dessa forma, a emenda permitiria que 

prisioneiros procurados por crimes nos territórios de Taiwan, Macau e a China continental 

pudessem ser extraditados da ilha para responder por seus crimes nesses lugares.  

A credibilidade no sistema governamental foi abalada em casos como o do livreiro Lam 

Wing Kee. Ele relatou que foi abduzido, detido e acusado em 2015 de “operar uma livraria 

ilegalmente” na China, por vender livros críticos aos líderes chineses. Após uma fuga para 

Taiwan, o Sr. Lam ainda se pronunciou: “Eu não confio no governo para garantir a minha 

segurança, nem a de nenhum residente de Hong Kong.” (BBC, 2019c; tradução nossa)3. 

Ainda, os depoimentos de um trabalhador no consulado britânico em Hong Kong, 

Simon Cheng, criaram mais intrigas e desconfiança em relação às autoridades chinesas, uma 

vez que Cheng relatou ter sido detido e torturado em uma viagem a trabalho na China 

continental. O britânico afirma: 

 

Eu fui pendurado, algemado e acorrentado [...]. Eu era vendado e encapuzado durante 

as sessões de tortura e interrogação. [...] Algumas vezes, eu era instruído a ficar de pé, 

algemado, agrilhoado e vendado por horas. Eu não podia me mover ou dormir, se eu 

fizesse, eu era punido sendo forçado a cantar o hino nacional chinês. [...] Eu não podia 

dizer uma única palavra. Me disseram que tinham uma regra, que eu deveria pedir 

permissão para falar [...] se eu não a seguisse, batiam na minha boca e no meu rosto, 

com objetos que pareciam cassetetes afiados. [Em depoimento, ele também disse que 

tinha descoberto que outros jovens de Hong Kong estavam presos ali, e acreditava que 

eles também estavam sendo torturados.]  

Estavam todos algemados e em roupas laranjas. Quando eu andava pelo corredor, eu 

ouvi uma voz gritando de uma das salas de interrogatório ‘Levante suas mãos mais 

alto! Você não as levantou para balançar bandeiras na manifestação?’ Eu acredito que 

eles estavam torturando manifestantes de Hong Kong. 

[Apesar dos dias de interrogatório, Cheng relatou que foi eventualmente revelado a 

ele que só tinha sido detido por “contratar uma prostituta” e que as autoridades 

continentais não tinham jurisdição sobre as ações dele em Hong Kong. Disse que foi 

 
3 “I don't trust the government to guarantee my safety, or the safety of any Hong Kong resident.” 



7 

 

 

liberado após ser obrigado a confessar sua ofensa em vídeo]. (CHENG apud WONG, 

2019b; tradução nossa)4.  

 

Em momentos como esse, a confiança nas agências governamentais para garantir a 

segurança do povo, especialmente considerando as preocupações com a proposta da emenda de 

extradição, é vital. Como exposto pela fala do Sr. Lam, a população não confia no governo, e 

se não há essa relação de confiança, as relações políticas entre Estado e povo se desfazem. Esta 

é uma das raízes dos protestos em Hong Kong e, enquanto a relação entre o governo da cidade 

e a sua população não forem reatadas, as manifestações provavelmente continuarão.  

É nesse momento que a influência internacional precisa se fazer presente, tentando 

estabelecer um novo diálogo pacífico entre as partes envolvidas buscando uma solução 

mutuamente benéfica. Ainda que a situação possa parecer uma questão interna, a importância 

de Hong Kong para a economia mundial é inquestionável, além do dever da comunidade 

internacional em proteger os direitos humanos. Dessa forma, questões que envolvem as 

políticas de uma cidade, que é além disso, o ponto de entrada das empresas na China, são um 

assunto que diz respeito a toda a comunidade internacional.  

 

2.2 Violência  

  

Em geral, a violência tem escalado de ambos os lados, mas não é justo comparar a 

escalada da violência por parte dos manifestantes com a da polícia. Os líderes civis não têm 

como controlar cada indivíduo, apesar de seu compromisso em manter as manifestações 

pacíficas, ao contrário da estrutura organizada e hierárquica da polícia. A violência policial tem 

sido desenfreada, transformando policiais em inimigos para grande parte do público jovem 

(PALMER, 2019). Uma das demandas-chave dos manifestantes continua sendo a investigação 

independente do uso da força policial, e esse pedido foi ecoado pelas Nações Unidas, uma vez 

que não se poderia confiar no sistema de auto inspeção da polícia local (ANISTIA 

INTERNACIONAL, 2020). Os manifestantes afirmam ainda que, para conter a inquietação 

 
4 “I was hung, handcuffed and shackled. […]I was blindfolded and hooded during the whole torture and 

interrogations. […]Sometimes, they instructed me to stand still, handcuffed, shackled, blindfolded, and hooded, 

for hour after hour. I was not allowed to move and fall asleep, and if I did, I would be punished by being forced to 

sing the Chinese national anthem […]I was not allowed to say even one word. They said they had a rule that I 

should seek their permission [...] If I didn’t follow this rule, then they slapped my mouth and face with unknown 

weapons that felt like sharpened batons. 

They were all handcuffed and in orange prisoner vests. When I walked through the corridor, I heard one voice 

shout out from one of the questioning rooms 'Raise your hands higher! Didn’t you raise your hands and wave the 

flags in the protest?' I guessed they were torturing Hong Kong protesters.” 
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popular e reconstruir a confiança no governo, esse tipo de comissão independente de 

investigação deveria ser colocada logo em prática. No entanto, essa possibilidade tem sido 

afastada por oficiais superiores com alegações de que uma comissão independente seria 

“injusta” e que “incitaria ódio” à força policial, nas palavras do comissário de polícia de Hong 

Kong (HO KILPATRICK et al.; 2019). Recentemente, guias de conduta policial foram vazados 

para a mídia, revelando que as forças policias estavam violando seu próprio código e não 

sofreram qualquer tipo de repreensão quanto a isso, fazendo mal-uso de elementos químicos e 

uso excessivo da força contra manifestantes que resistiram à ordem de prisão (HO 

KILPATRICK et al.; 2019). Isso leva a uma maior desconfiança do público quanto às forças 

policiais e a um certo ressentimento dos manifestantes, podendo desencadear novos episódios 

de violência.  

Ainda assim, é importante levar em consideração que as medidas tomadas pelo governo 

e pela polícia são decorrentes de um medo de insurreição, especialmente dado o lema que lidera 

as manifestações “Liberem Hong Kong; A revolução de nossos tempos”5. Como aponta Carrie 

Lam em seu discurso: “Eles [os manifestantes] chamaram por uma revolução para liberar Hong 

Kong. Essas ações desafiam a soberania nacional, ameaçam “um país, dois sistemas” e destruirá 

a estabilidade e prosperidade da cidade” (LAM apud LAM, 2020; tradução nossa)6.  

Ainda nesse sentido, as ações violentas dos manifestantes têm mostrado efeitos 

colaterais, atingindo espectadores inocentes. Em 22 de Abril de 2020, dois adolescentes foram 

acusados do homicídio de um homem de 70 anos durante um confronto da polícia com os 

manifestantes, evento este que aconteceu em novembro de 2019 (LO; WONG; 2020). A chefe 

executiva da zona especial administrativa apontou:  

 

Claramente, isso não era mais uma reunião pacífica, mas uma organização e instigação 

flagrante de um tumulto. Esse não pode ser um ato que demonstra amor por Hong 

Kong. Desde essa tarde [12 de junho de 2019] algumas pessoas têm recorrido a atos 

perigosos ou até mesmo fatais. Esses incluem incêndio, o uso de barras de aço afiadas 

e arremesso de tijolos contra policiais, assim como a destruição de bens públicos 

(LAM apud NG, 2019a; tradução nossa)7. 

 

Consequentemente, a escalada da violência leva as forças policiais e políticas da cidade 

a tomar decisões cada vez mais difíceis e sob pressão, decisões essas que podem acentuar as 

 
5 “Liberate Hong Kong; Revolution of our times” 
6 “They … called for a revolution to liberate Hong Kong. These actions challenge national sovereignty, threaten 

‘one country two systems’, and will destroy the city’s prosperity and stability.” 
7 “Clearly, this was no longer a peaceful assembly, but a blatantly organised instigation of a riot. This could not 

be an act that shows love for Hong Kong,” she said. “Since this afternoon, some people have resorted to dangerous, 

or even potentially fatal, acts. These include arson, using sharpened iron bars and hurling bricks to attack police 

officers, as well as destroying public facilities.”  
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tensões na cidade. Carrie Lam em pronunciamento explicita isso, dizendo que “Oficiais como 

nós têm de tomar decisões políticas. De forma similar, policiais têm de fazer julgamentos, e 

isso algumas vezes é difícil... é um dilema para eles” (LAM apud NG, 2019b; tradução nossa)8.  

Dessa forma, fica claro compreender que os líderes políticos têm em mente o bem-estar 

da população e estão atentos aos diferentes problemas que surgiram em meio aos protestos. 

Esse desejo de reconciliação e de uma solução pacífica é exemplificado no discurso da chefe 

executiva “(...) quando tudo isso se acalmar, nós podemos começar a ter diálogos sinceros e a 

reconstruir a harmonia” (LAM apud NG, 2019b; tradução nossa)9. 

Do outro lado do conflito, é demonstrado pelos manifestantes o desejo de participar 

ativamente dos processos políticos da cidade e que o diálogo é possível, evidência disso foi a 

dispersão dos manifestantes para tomar parte nos processos democráticos e civis da cidade, 

como no mês de novembro de 2019, em que eleições locais acabaram por acalmar os protestos 

por algumas semanas.  

No entanto, nos dois meses seguintes, os protestos ganharam força novamente, tendo 

até mesmo prosseguido durante o natal e o ano novo, havendo conflitos com a polícia e novos 

manifestantes sendo presos. Cerca de 400 pessoas foram detidas sob acusações de “reunião 

ilegal” e “posse de armas” (YU, 2020).  Além disso, diversos confrontos pela cidade foram 

registrados com o uso de bombas de gás lacrimogênio pela polícia, e de coquetéis molotov por 

manifestantes. O que indica que esforços para retomar conversas produtivas e pacíficas entre 

as partes ainda não foram o suficiente para retornar a ilha à sua normalidade. Ademais, Carrie 

Lam deixou clara sua posição de não ceder a pressões baseadas na violência, justificando sua 

posição como uma recusa a recompensar um tipo de comportamento inaceitável e que poderia 

levar a novos movimentos violentos (NG, 2019a).  

 

Figura 3: Manifestantes em meio ao gás lacrimogênio 

 
8 “Officials like us have to make policy decisions. Similarly, police officers have to make judgments, and 

sometimes it’s hard ... and it’s a dilemma for them 
9 “When this all calms down, we will start to have sincere dialogues and rebuild harmony” 
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Fonte: YU, Verna (2019). 

  

A brutalidade policial tem se tornado cada vez mais comum. Gás lacrimogênio foi usado 

com regularidade alarmante, inclusive em situações perigosas ou em ambientes fechados. 

Manifestantes sendo espancados já se tornou uma ocorrência comum, – mesmo quando já 

haviam sido contidos pela polícia ou estavam no chão – havendo diversos relatos de violência 

sexual contra mulheres (PALMER, 2019). A polícia também já passou a depender do gás 

lacrimogênio, utilizando-o indiscriminadamente para dispersar os protestos. Mas, como diz a 

doutora Anna Feigenbaum, autora do livro “Tear Gas”, 

 

O que torna o uso do gás legal é que os manifestantes supostamente sempre podem 

fugir da fumaça, e que a fumaça é suposta a se evaporar e ser efêmera. O problema é 

que em Hong Kong, nenhuma dessas afirmativas é verdadeira. Você tem situações 

onde muitas das ruas estão cercadas e isoladas, onde há barricadas e ruas estreitas 

bloqueadas por policiais (FEIGENBAUM apud PARRY, 2019; tradução nossa)10.  

 

 O uso de munição letal já foi cogitado pela polícia, resultando inclusive em um 

manifestante ferido, que perdeu um rim (YEUNG; SIDHU; WALSH; 2019). Além disso, o uso 

 
10 “What makes tear gas legal to use is that protesters are always supposed to be able to get away from the smoke, 

and the smoke is always supposed to be able to evaporate and be ephemeral, the problem is that in Hong Kong, 

neither of those things are true. You have a situation where there are lots of cordoned-off streets, there are 

barricades, and there are narrow roads that have been blocked by police lines.” 
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de bombas de gás lacrimogênio chegou, em certo momento, a causar ferimentos sérios a um 

voluntário médico atingido nas costas pelo cilindro (RTHK, 2019). Sem a devida investigação 

e responsabilização das autoridades, a situação é de negligência e descaso aos direitos humanos 

e às vidas dos cidadãos de Hong Kong.  

 

2.3 A Influência Internacional 

 

É igualmente importante discutir os impactos que tanto países quanto empresas têm nos 

protestos de Hong Kong. De fato, o apoio populacional internacional é, por si só, uma força 

capaz de mover legisladores em direção a uma política que busque amenizar os confrontos entre 

manifestantes e governo ou, até mesmo, que tomem uma posição que repreende as ações 

chinesas. Assim, é preciso considerar também o papel das empresas nesse conflito uma vez que 

a postura adotada por empresas privadas frente às demandas dos manifestantes afeta a forma 

como elas são percebidas em Hong Kong. Por exemplo, recentemente, as empresas Starbucks, 

Yoshinoya e Activision Blizzard se tornaram alvos dos protestantes pró-democracia, por 

aparentarem simpatizar com o governo chinês (WONG, 2019a). Isso ocorreu porque, na 

perspectiva dos manifestantes, essas empresas estariam compactuando com o governo chinês 

na supressão da liberdade de expressão, como no caso da Activision Blizzard, que censurou um 

jogador de e-sports por se manifestar a favor da causa de Hong Kong. Esse tipo de 

comportamento gerou certo clamor nos EUA, por se tratar de um tipo de censura e violação ao 

direito à liberdade de expressão, levando membros do congresso estadunidense a se 

posicionarem contra a conduta dessas empresas (WONG, 2019a). 

Os protestos em Hong Kong tomaram uma dimensão que modificou a maneira como as 

empresas se comportam no território da ilha. Não apenas isso, manifestantes pró-democracia 

estão agora buscando recompensar lojas e restaurantes que apoiam a causa construindo uma 

“economia amarela”. Em contraste, negócios “azuis”, ou seja, negócios que se opõem ao 

movimento, que são pró-governo e pró-China, tornaram-se alvos frequentes de vandalismo 

(MCGUILL; SU; 2020). Algumas marcas internacionais estão passando por um processo 

similar, em que listas de empresas são divulgadas pela internet com a finalidade de indicar quais 

devem ser boicotadas e quais apoiadas. Recentemente, o filme Mulan recebeu chamados de 

boicote quando a atriz Liu Yifei se posicionou no Twitter compartilhando um post que dizia 

“Eu apoio a polícia de Hong Kong. Vocês podem me atacar agora”(YIFEI apud CHOW, 2019; 
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tradução nossa)11. Em depoimento, David Webb, um acionista e ativista em Hong Kong disse: 

“Todas as corporações aqui estão pisando em ovos quando se trata do que elas dizem, seja sobre 

Hong Kong, seja sobre o continente.” (WONG, 2019a; tradução nossa)12.  

A situação tende a piorar quando, de acordo com McGuill e Su, as divisões entre 

amarelo e azul não são sempre claras, uma vez que negócios “amarelos” muitas vezes 

dependem de fornecedores da China continental. Por causa disso apoiadores do movimento têm 

buscado soluções. Como os fundadores do HKongs Mall, uma plataforma de compras online, 

que estão tentando reduzir a dependência da cidade dos bens da China continental. Apesar da 

descrença dos economistas sobre a capacidade dos manifestantes em modificar o ambiente 

econômico da cidade, algumas outras análises indicam que um sucesso moderado é possível, o 

que poderia elevar ainda mais as tensões políticas entre a cidade e Pequim. Como dito por Jack 

Fung, um pesquisador do Instituto de Pesquisa Política de Hong Kong: “Em um declínio 

econômico geral, consumo, particularmente consumo conduzido por uma crença forte nos 

direitos humanos, pode ser bem poderoso” (MCGUILL; SU, 2020; tradução nossa)13.  

Familiares e negócios, como restaurantes, lojas e outros, estão divididos entre aqueles 

que acreditam que Pequim tem o dever de fazer as reformas prometidas e os que pensam que a 

batalha democrática está destruindo a reputação de Hong Kong, e que as partes não conseguem 

encontrar um ponto de conciliação. Como disse o Sr. Liu, dono de uma casa de chá, “(...) nós 

queremos mostrar ao Partido Comunista da China que o povo de Hong Kong pode ser 

economicamente autossustentável através do círculo econômico amarelo” (BEECH, 2020; 

tradução nossa)14.  

No entanto, não apenas as relações entre Hong Kong e Pequim se deterioraram com 

essas ações, como também o apoio estadunidense e de outros países acabou por piorar as 

relações internacionais entre os envolvidos. Por exemplo, o Reino Unido se posicionou em 

favor do diálogo, legitimando o posicionamento dos manifestantes: “esse incidente demarca a 

necessidade de um diálogo construtivo para lidar com as preocupações legítimas do povo de 

Hong Kong” (GOV.UK, 2019; tradução nossa)15. Ocorreram também diversos atritos entre 

Estocolmo e Pequim nos últimos anos, desde pronunciamentos políticos e viagens diplomáticas 

 
11 “I support the Hong Kong police. You can all attack me now”   
12 “All corporations here are walking on eggshells when it comes to what they say, whether it’s about Hong Kong 

or about the mainland.” 
13 “consumption, particularly consumption driven by a strong belief in human rights, can be very powerful.” 
14 “We want to show the Chinese Communist Party that Hong Kong people can be economically self-sufficient 

through the yellow economic circle.” 
15 “This incident underlines the need for a constructive dialogue to address the legitimate concerns of the people 

of Hong Kong.” 
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canceladas repetidas vezes. Há também a premiação de Gui Minhai com o prêmio Tucholsky, 

dedicado a escritores ou editores que são perseguidos e/ou ameaçados em seus países, e mais 

recentemente o país fechou todos os Institutos Confúcio em seu território (WONG, 2020).  

E, enfim, uma importante interferência internacional até o momento foi uma lei 

estadunidense assinada pelo presidente Donald Trump, no final de 2019, que obriga o secretário 

de Estado dos EUA a certificar, pelo menos uma vez ao ano, que Hong Kong ainda possui 

autonomia suficiente para reter sua classificação especial como um centro financeiro mundial 

(YU, 2019). Além disso, sanções poderiam ser feitas contra oficiais responsáveis pelas 

violações de direitos humanos em Hong Kong. Essa situação intensificou os atritos já 

provocados pela guerra comercial.  

Enquanto o governo chinês reconhece que países e governos têm o direito de se 

posicionar sobre a situação, também lembrou que deve haver limites. Oficiais do governo se 

pronunciaram pedindo a não-interferência britânica nos assuntos de Hong Kong e avisaram que 

navios militares da marinha britânica no Mar do Sul da China poderiam sofrer uma resposta 

armada se navegassem pela região (SABBAGH, 2019).  

Em resposta à nova lei estadunidense, o ministro das relações exteriores da China se 

pronunciou, dizendo que:    

 

Isto é uma pura interferência nos assuntos domésticos chineses [...]. Essa lei, que foi 

condenada pelo povo chinês, incluindo compatriotas de Hong Kong, é cheia de 

preconceitos e arrogância. Ela trata Hong Kong com intimidação e ameaças, [disse o 

ministro de relações exteriores chinês após a lei ter sido assinada pelo presidente 

Trump] (KUO, 2019).  

 

Além disso, uma retaliação foi prometida pelo governo chinês. Mas a reação do público 

não acompanhou a resposta governamental, e os manifestantes receberam a notícia sobre a nova 

lei estadunidense com grande apreço e com celebrações (KUO, 2019). 

 

Figura 2: Manifestantes celebrando a nova lei estadunidense 
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Fonte: BERLINGER, Joshua (2019). 

 

Além disso, o Ministério de Relações Internacionais chinês acusou organizações como 

a Human Rights Watch de instigar a violência nos protestos antigovernamentais: “Elas [as 

ONGs] têm grande responsabilidade pelo caos em Hong Kong, e merecem ser sancionadas e 

pagar o preço. Disse a senhorita Hua Chunying representando o ministério” (QIN, 2019; 

tradução nossa)16. Willy Lam, especialista da Universidade Chinesa de Hong Kong disse ainda: 

“O maior propósito dessa retórica é convencer o mundo de que os EUA, seja a CIA ou alguma 

ONG, estão tentando fomentar uma revolução em Hong Kong.” (QIN, 2019; tradução nossa)17. 

Isso indica que Pequim continua em suas tentativas de deslegitimar as manifestações além de 

se recusar a responder às demandas dos manifestantes.  

E não se trata apenas dos interesses dos países, como dos próprios cidadãos da cidade, 

que esperam a interferência internacional para que seus clamores sejam atendidos pelo governo. 

Joshua Wong, um dos líderes dos primeiros protestos em 2014, disse em Berlim: "Espero que 

as pessoas do mundo inteiro apoiem os cidadãos de Hong Kong que lutam por liberdade e 

eleições livres" (G1 - Globo, 2019). A influência internacional se torna necessária quando as 

vias de comunicação entre o governo e a própria população falham, e o diálogo se torna 

estagnado. Em Hong Kong, essa influência se faz necessária, para que ambos os lados retornem 

às mesas de negociação e sejam verdadeiramente ouvidos.  

 
16 “They have a large responsibility for the chaos in Hong Kong, and deserve to be sanctioned and pay the price.” 
17 “The major purpose of this is rhetorical: to try to convince the world that the U.S., whether it’s the C.I.A. or the 

N.G.O.s, is trying to foment a color revolution in Hong Kong.” 
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Yuen (2015), argumenta que não está nos interesses de Pequim permitir que uma Hong 

Kong totalmente democrática exista, mas essa é uma das maiores demandas dos manifestantes.  

  

Uma Hong Kong completamente democrática, onde os cidadãos elegem seus líderes 

e legisladores livremente poderia erodir a soberania de Pequim sobre a região e 

ameaçar o governo do Partido Comunista ao [transformar a cidade em uma base e 

ponte para subverter o sistema socialista do continente] e onde [forças estrangeiras] 

poderiam interferir. (YUEN, 2015, p.52; tradução nossa)18. 

 

Dessa forma, é evidente que o governo chinês se preocupa com o grau de interferência 

internacional na cidade de Hong Kong e, certamente, essa influência pode ser capaz de gerar 

movimentos da sociedade civil em busca de seus direitos e do exercício da democracia direta, 

que a maioria dos cidadãos de Hong Kong acredita ser a base do modelo “um país, dois 

sistemas”. Como Yuen (2015, p.52; tradução nossa)19 esclarece, “(...) os cidadãos de Hong 

Kong veem ‘um país, dois sistemas’ como uma garantia do seu grau de autonomia, de acordo 

com o qual eles poderiam lidar com seus assuntos internos sem a interferência de Pequim.”  

E o fato de que certos países, principalmente aqueles do mundo ocidental, não apenas 

estão assistindo, como ativamente apoiando os protestos em Hong Kong é um sinal de 

legitimidade do movimento e impulsiona os manifestantes a continuarem exigindo seus 

direitos. Apesar disso, o apoio de alguns poucos países não é o suficiente para pressionar as 

autoridades a buscar soluções pacíficas, sendo necessária maior influência de outros países. O 

peso da influência internacional não pode ser subestimado, especialmente em situações onde 

direitos humanos e liberdades civis estão em jogo.  

Hong Kong também causou influências em outros países, como na possibilidade de 

implantação do sistema de governo “um país, dois sistemas” em Taiwan, que era vista como 

uma maneira de reaproximar a China continental da ilha. No entanto, “(...) o presidente de 

Taiwan rejeitou a fórmula de ‘um país, dois sistemas’ que Pequim sugeriu para unificar a ilha 

e o continente, dizendo que tal arranjo tinha colocado Hong Kong à beira da desordem” (LEE, 

2019; tradução nossa)20. Assim sendo, a dimensão que os protestos atingiram demonstra que se 

trata de uma questão internacional, e não mais apenas doméstica. A influência internacional 

então se torna necessária.  

 
18 “A fully democratic Hong Kong where Hong Kongers freely elect their leaders and lawmakers would erode 

Beijing’s sovereignty over the region and threaten the rule of the Communist Party by “turning the city into a base 

and the bridgehead to subvert the Mainland’s socialist system” where “foreign forces” could meddle.” 
19 “Hong Kong people see “One Country, Two Systems” as a guarantee of their high degree of autonomy, 

according to which they could run local affairs without intervention from Beijing.” 
20 Taiwan’s president rejected a “one country, two systems” formula that Beijing has suggested could be used to 

unify the island and the mainland, saying such an arrangement had set Hong Kong “on the edge of disorder” 
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2.4 Situação Atual 

 

A escalada de violência por ambas as partes no decorrer dos últimos anos levou a uma 

expansão do escopo do movimento e das demandas dos manifestantes. Um dos lemas do 

movimento, “Cinco demandas e nenhuma a menos”, demonstra o afinco da população em uma 

manifestação que já dura cinco anos. A árdua batalha pelos direitos humanos e pela democracia 

continua, com pequenas vitórias em prol dos manifestantes, como a retirada da emenda de 

extradição, mas também com enfretamentos cada vez mais violentos e até mesmo 

enfrentamentos econômicos, através da priorização de negócios e estabelecimentos que apoiam 

abertamente o movimento dos guarda-chuvas.  

O movimento também ganhou tração internacionalmente através da exposição pelas 

redes sociais e pela mídia e, com isso, levou a uma influência internacional nos protestos e até 

à criação de novas leis em países como os EUA, que demonstram um apoio direto ao movimento 

por parte do governo e seus legisladores. 

A pandemia do coronavírus reduziu as manifestações, mas à medida que o controle foi 

retomado e as infecções controladas, a confiança do público retornou e novas manifestações no 

futuro são plausíveis (DAVIDSON, 2020). De fato, no dia 24 de maio de 2020, manifestantes 

já retornaram às ruas (mesmo que em números reduzidos) desafiando as regulamentações da 

cidade sobre distanciamento social (MAY; RAMZY; WANG, 2020). Dessa forma, é plausível 

que, dentro de alguns meses, manifestantes retomem sua oposição ao governo e novos conflitos 

surjam pela cidade, escalando a violência uma vez mais.  

 

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ  

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada em 1945, após a Segunda Guerra 

Mundial, com a participação de 51 países comprometidos em manter a paz e a segurança 

internacional, desenvolvendo relações amigáveis entre nações e promovendo o progresso 

social, melhor qualidade de vida e direitos humanos. Por conta de seu caráter internacional 

único, a organização pode tomar ações em uma ampla variedade de assuntos, e representa um 

fórum para os 193 Estados-membros, onde todos podem expressar suas visões, seja através da 

Assembleia Geral, do Conselho de Segurança ou outros corpos e comitês (NAÇÕES UNIDAS, 

2015). 
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A Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) é o local onde todos os Estados-

membros se reúnem para discutir assuntos que afetam a vida de todos os habitantes do planeta, 

onde a igualdade entre seus membros é expressa através da fórmula “um Estado, um voto”. 

Dentre as suas principais funções, destacam-se: discutir e fazer recomendações sobre todos os 

assuntos em pauta na ONU; discutir formas e meios para melhorar as condições de vida das 

crianças, dos jovens e das mulheres; e discutir assuntos ligados ao desenvolvimento 

sustentável, meio ambiente e direitos humanos. Todos os anos, em setembro, os membros se 

reúnem em Nova Iorque para a sessão ordinária da Assembleia Geral (NAÇÕES UNIDAS, 

2019a).  

Analisando o caso de Hong Kong, e a importância de empresas multinacionais, 

organizações e diferentes países do sistema internacional, como Estados Unidos e Reino Unido, 

fica evidente, especialmente dadas as funções da Assembleia Geral e seus objetivos, que em 

2020 os Estados-Membros da AGNU tem o dever de contemplar em suas agendas o conflito de 

Hong Kong. Uma vez que pôs em risco os direitos humanos e civis de cidadãos, sejam eles 

manifestantes ou não.  

A AGNU possui caráter recomendatório, não tendo, portanto, meios de vincular os 

países-membros às suas decisões. No entanto, suas resoluções podem ser utilizadas como meios 

e justificativas para uma ação coletiva, promovida por Estados e outros atores independentes, 

podendo levar inclusive a novos tratados entre as partes para finalizar o atual conflito. É 

importante ressaltar que a Assembleia Geral visa sempre atingir uma solução pacífica dos 

tópicos por ela contemplados, portanto, nenhuma proposta que venha a violar a paz será 

aprovada pelo comitê (NAÇÕES UNIDAS, 2019b). Sob essa luz, o comitê visa mediar o 

conflito entre as partes claramente divididas e tentar atingir uma solução que seja mutuamente 

benéfica, contando com alguns membros observadores, para garantir que todas as vozes tenham 

um espaço de fala e sejam representadas, visto que oficiais de governo nem sempre representam 

as necessidades e opiniões de seu povo.  

O sistema de votação da Assembleia Geral é realizado através de votos de maioria 

qualificada, ou seja, dois terços de todas as delegações presentes. Membros observadores não 

votam em questões substanciais na assembleia, mas ressaltamos que estas delegações possuem 

papeis fundamentais a representar dentro do comitê e sua presença é de grande importância.  

Nossa agenda, que será discutida entre os dias 21 e 23 de setembro, contempla, portanto, 

questões voltadas primariamente ao cumprimento de acordos e da lei internacional, assim como 

a proposição de respostas às transgressões dos direitos humanos realizadas tanto em Xinjiang 

quanto em Hong Kong, sendo este último o principal foco. Lembramos ainda que as discussões 
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dentro dessa agenda poderão contemplar quaisquer assuntos que sejam pertinentes, desde que 

não tratem de problemas que fogem à competência da Assembleia Geral, tais como questões de 

segurança e/ou de sanções econômicas, dada a natureza do comitê. Ou seja, como decisões 

tomadas pelo comitê não podem ser impostas aos Estados, sendo elas apenas recomendações, 

as mesmas não podem contemplar sanções, embargos ou intervenções militares.  

Cabe ao comitê, em suas discussões, identificar as medidas que devem e podem ser 

tomadas, dadas as devidas proporções do direito internacional, e promover o respeito aos 

tratados, aos direitos humanos e à soberania das nações. A Assembleia Geral é, afinal, um órgão 

diplomático em busca de resoluções pacíficas e é importante ressaltar que, apesar de sua 

natureza recomendatória, resoluções aprovadas por este comitê têm grande impacto no cenário 

internacional.  

 

4. POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES  

 

Antes de introduzirmos os posicionamentos é preciso delimitar quais categorias serão 

utilizadas e quais os critérios para que um país seja incluído em uma dessas categorias. A 

primeira categoria inclui as delegações neutras e/ou não declaradas, que são aquelas que não 

possuem posicionamento oficial na questão, de uma maneira ou de outra.  

A segunda categoria se refere às delegações “pró-Hong Kong”. As delegações dessa 

categoria se opuseram de alguma forma relevante ao governo chinês, seja em ações concretas 

ou através de seus discursos.  

Por último, temos a categoria das delegações “pró-China” que, similar à última 

categoria, não necessitam ter tomado ações diretamente antagônicas aos manifestantes de Hong 

Kong. Seu conformismo diante das ações chinesas, ou até mesmo a aprovação e apoio a estas 

será o suficiente para colocar uma delegação nesta categoria.  

Ressaltamos, ainda, que esses posicionamentos representam os governos das delegações 

e diferentes organizações, e não necessariamente os povos destes países e membros dessas 

organizações internacionais. E, para melhor compreender as categorias, entraremos em detalhes 

a seguir, explicitando também algumas das delegações de cada categoria, assim como o 

posicionamento destas. 
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4.1 Delegações Neutras/Não Declaradas 

 

Todas as delegações aqui presentes possuem relações diplomáticas e econômicas com 

ambos os principais atores das demais categorias. Além disso, não se posicionaram de forma 

significativa em relação ao conflito contemplado pelo comitê. 

Alguns dos membros observadores pertencentes a esta categoria, como a Organização 

Mundial da Saúde, também não possuem ou demonstram um posicionamento político, visto 

que essas organizações dependem da objetividade, da imparcialidade, e da cooperação com os 

países para seu funcionamento. Não obstante, os relatórios dessas organizações, bem como seus 

discursos, podem provocar novas reflexões ao comitê, e até mesmo ajudar a direcionar as 

demais delegações neutras e criar um meio campo entre delegações antagonistas.  

Portanto, as delegações neutras têm como posicionamento buscar sempre o diálogo e 

soluções mutuamente benéficas. As delegações neutras também servem como contrapesos aos 

seus colegas, sendo responsáveis por questionar seus companheiros. Algumas delegações que 

se encaixam nesta categoria são a República Federativa do Brasil e a Organização Mundial da 

Saúde, uma vez que essas delegações possuem relações diplomáticas e comerciais com 

membros importantes de ambos os lados do debate. 

 

4.2 Delegações Pró-Hong Kong  

 

A importância desta categoria não se trata apenas de ser um antagonista aos interesses 

do grupo “pró-China”, mas de buscar uma proposta viável, com a qual ambos os lados possam 

concordar, de modo a criar uma solução duradoura para o conflito. Além disso, grande parte 

das delegações pertencentes a esta categoria se caracteriza como países de regimes 

democráticos. 

Assim, a classificação destas delegações decorreu de suas alianças políticas e 

alinhamentos econômicos, além de suas ações e discursos contra as atitudes chinesas. Algumas 

das delegações neste grupo são os Estados Unidos da América e o Reino Unido. Estes países 

são considerados os principais atores no que diz respeito a tentar responsabilizar as autoridades 

por trás dos abusos de direitos humanos e trazer uma resolução democrática ao conflito de Hong 

Kong. E, ainda que essas delegações se encontrem em oposição ao último grupo, a cooperação 

não é impossível; muito pelo contrário, é desejada. 
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4.3 Delegações Pró-China 

 

Neste grupo se encaixam aquelas delegações que têm fortes laços econômicos e 

diplomáticos com o governo chinês, podendo até mesmo serem dependentes desses laços. De 

outra forma, as delegações podem se encaixar aqui por aprovarem as medidas tomadas em Hong 

Kong, defendendo o governo e a força policial da cidade e suas táticas de contenção dos 

protestos. 

Consideramos também o fato de que representantes de cinquenta países exaltaram os 

esforços chineses no combate ao terrorismo e na promoção de direitos humanos através de uma 

carta direcionada à presidente do alto comissariado de direitos humanos da ONU (DELMI et 

al, 2019). Além disso, Hong Kong, um dos membros observadores, foi incluído neste grupo, 

pois o governo de Carrie Lam se encontra muito mais próximo e em maior aliança com a China 

continental do que com os membros dos outros dois grupos.  

Os atores neste grupo se preocupam com o respeito à soberania de seus Estados frente 

às pressões dos países ocidentais, principalmente dos EUA, e veem a questão de Hong Kong 

como um assunto doméstico. Não obstante, a interferência internacional tem seu papel, e 

considerando o histórico da ilha e a grande presença de capitais internacionais no território, 

exigem um grau de delicadeza para lidar com o conflito. Para este grupo, uma solução ideal 

contemplaria os direitos humanos sem comprometer as alianças políticas e econômicas que já 

foram construídas.  

Sendo assim, as delegações aqui presentes buscam garantir que a influência 

internacional não ultrapasse os limites da soberania estatal. E, considerando o regime político 

presente na maioria dos países deste grupo, é seguro dizer que sua preocupação com o respeito 

aos direitos humanos é limitada. Por exemplo, a China e a Arábia Saudita, países que fazem 

parte deste grupo, exemplificam este tipo de comportamento.  

É importante relembrar que estes posicionamentos estão sujeitos a mudança, e será papel 

dos delegados convencer as delegações neutras a votar em seu favor. Não apenas isto, mas 

caberá também aos delegados encontrar um meio termo onde as negociações entre os grupos 

antagônicos sejam possíveis.  

 

5. QUESTÕES RELEVANTES PARA A DISCUSSÃO 

 

o Qual o papel da comunidade internacional nesta crise?  
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o Como garantir as liberdades civis e os direitos humanos em Hong Kong?  

 

o Qual ação internacional deve ser tomada caso o tratado bilateral sino-britânico 

venha a ser violado?  

 

o Empresas e organizações internacionais possuem responsabilidades em relação 

aos acontecimentos em Hong Kong?  

 

o Como garantir que as autoridades responsáveis pelos abusos dos direitos 

humanos sejam responsabilizadas?  

 

o É possível conter os avanços do governo chinês sem o uso da força?  

 

o Em que medida a comunidade internacional pode agir respeitando a soberania 

dos Estados envolvidos?  
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