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Streszczenie 
 
 

 Demokratyzacja oraz szeroka autonomia Hongkongu zo-
stały zagwarantowane w porozumieniu brytyjsko-
chińskim z 1997 roku, są jednak sprzeczne z obecnymi 
dążeniami Pekinu do centralizacji swojej władzy. Niesku-
teczne działania władz lokalnych nie zapobiegły pogar-
szaniu się warunków życia mieszkańców miasta, związa-
nych m.in. z napływem boga-tej ludności z kontynentu.  

 
 Protesty w Hongkongu nie miały jednego programu ani 

lidera, były uciążliwe w codziennym funkcjonowaniu mia-
sta, a ich uczestnicy nie reprezentowali interesów całości 
społeczeństwa. Wszystko to złożyło się na ograniczone 
poparcie społeczne i samoistne wygaśnięcie zrywu.  
 

 W konfucjańskich społeczeństwach demokratyzacja ma 
własną specyfikę, wynikającą z innych tradycji politycz-
nych i społecznych. Najważniejszą przyczyną wydarzeń 
w Hongkongu były pogarszające się warunki życia, pro-
testy na tym tle regularnie wybuchają również w innych 
częściach Chin. Chiński rząd traktuje je z najwyższą po-
wagą, ponieważ jego legitymizacja opiera się na rozwią-
zywaniu problemów.  
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Po protestach w Hongkongu: 
demokracja jako cel  

czy środek? 
 
 

Protesty w Hongkongu przygasły równie szyb-

ko jak przebiły się do światowych mediów. Na-

leży być jednak ostrożnym z naturalną pokusą 

rozumienia tych wydarzeń przez pryzmat wła-

snych, polskich i europejskich, doświadczeń  

z walki z autorytarną władzą o demokrację. 

Rzeczywistość specjalnego regionu admini-

stracyjnego Chin jest wyjątkowa, a jego ewen-

tualna droga do demokracji znacznie bardziej 

złożona.  
 
 
 
Zdjęcia i nagrania dokumentujące dramatyczne starcia  

z policją młodych mieszkańców Hongkongu, użycie 

przez służby porządkowe gazu łzawiącego i pałek, 

wreszcie bezduszne apele władzy o natychmiastowe 

rozejście się dzień po tym, jak na ulicach rannych zosta-

ło kilkudziesięciu demonstrantów - przebieg wydarzeń 

na ulicach tego azjatyckiego miasta w dużym stopniu 

powielał schematy znane nam z kart historii, nieodłącz-

nie też kojarzył się z wydarzeniami z placu Tiananmen, 

które 25 lat temu wstrząsnęły komunistycznym reżimem 

w Pekinie. Porównanie to mieli prawdopodobnie przed 

oczami również liderzy partii komunistycznej, co zdecy-

dowało o ich szybkiej reakcji. Warto jednak przyjrzeć się 

ostatnim wydarzeniom, aby zrozumieć co sprawiło, że 

społeczny zryw zakończył się fiaskiem oraz co to mówi  

o stanie społeczeństwa w Hongkongu. 

 

Wybuch i przebieg protestów 
 

Mieszkańcy Hongkongu nigdy nie czuli silnej więzi  

z resztą Chin, a cenzurowane przez Pekin badania do-

wodzą, że poczucie przynależności do państwa chiń-

skiego nadal słabnie na rzecz tworzącej się czysto lokal-

nej tożsamości. Jednocześnie wielkomocarstwowe za-

pędy partii komunistycznej nasilają jej starania o zjedno-

czenie wszystkich chińskich terytoriów i umocnienie 

swojej zwierzchności. Dotyczy to zarówno chińskich 

prowincji o silnej tożsamości lokalnej, jak Tybet czy Sin-

ciang, specjalnych obszarów administracyjnych jak Ma-

kau czy Hongkong, jak również formalnie stanowiącego 

odrębne państwo chińskie Tajwanu. Mieszkańcy Hong-

kongu nie bez powodu obawiają się więc wzmocnienia 

władzy Pekinu nad ich miastem, którego szeroka auto-

nomia gwarantowana jest na mocy porozumienia Pekinu 

z Londynem z 1997 r. Co interesujące, cieszący się dziś 

własnym systemem prawnym i finansowym, wydający 

własne paszporty i bijący własną monetę mieszkańcy 

Hongkongu nigdy nie doświadczyli demokracji pod bry-

tyjskimi rządami. Podobnie jak obecnie, na czele miej-

skiej administracji stali nadawani z zewnątrz zarządcy,  

a sprawowane rządy konsultowane były jedynie z lokal-

ną elitą biznesową. Wymóg demokratyzacji miasta za-

warty został dopiero w warunkach jego powrotu do Chin, 

które zawierają również gwarancje zachowania przez 

Hongkong do 2047 roku szerokiej autonomii. W ten spo-

sób Londyn wymógł na Pekinie zobowiązanie, którego 

sam nie chciał, lub nie potrafił wykonać. 

 

Do pierwszych demokratycznych wyborów dojść miało  

w 2017 roku i Pekin od kilku lat intensywnie analizował 

możliwość dopuszczenia do nich. Ostatecznie zgodzono 

się jedynie na wolne wybory spośród wcześniej zaapro-

bowanych przez reżim kandydatów, co stanowiło bezpo-

średni powód wybuchu społecznego niezadowolenia. 

Dla mieszkańców Hongkongu było to pogwałcenie umo-

wy z 1997 roku oraz dowód na niechciane wzmacnianie 

wpływów Pekinu. Uliczne demonstracje przybrały naj-

większą od lat skalę, ale nie stały się naprawdę maso-

we, tj. nie reprezentowały całości społeczeństwa. Zde-

cydowaną większość protestujących stanowili młodzi 

ludzie, uczniowie i studenci wychowani w innych warun-

kach niż ich rówieśnicy z Chin kontynentalnych oraz  

z pełnym dostępem do zachodniej kultury. Ich protest, 

choć wyrażał żądanie demokratycznych wyborów  

w 2017 roku, przede wszystkim był wyrazem sprzeciwu 

wobec nieudolnej władzy, która nie radzi sobie z pro-

blemami młodych. A te są poważne i powodują że aż 1/5 

mieszkańców Hongkongu myśli o emigracji. Ceny nieru-

chomości sięgnęły szczytów m.in. przez wykupywanie 

ich przez Chińczyków z kontynentu, zaś ze względu na 

strukturę lokalnej gospodarki wiele osób nie może zna-

leźć satysfakcjonującej pracy. Napływ ludności konty-

nentalnej, wysokie koszty życia, trudności na rynku pra-

cy i konieczność gnieżdżenia się rodzicami w ciasnych 

mieszkaniach rodzi frustracje młodych Hongkończyków, 

co było katalizatorem ostatniego wybuchu ich niezado-

wolenia. 

 
Przyczyny fiaska protestów 
 
Demokratyzacja Hongkongu nie przyniosłaby rozwiąza-

nia jego bieżących problemów, a trwające protesty przy-

noszą jedynie szkody poprzez utrudnianie funkcjonowa-



 
 

//////////// 4 //////////////////////////////////////////// Po protestach w Hongkongu: demokracja jako cel czy środek?///////////////////////////////////////////////// 

nia miasta – tak brzmiał przekaz państwowych chińskich 

mediów. Nie można jednak choćby częściowo nie zgo-

dzić się z nim i w tym tkwiła fundamentalna słabość de-

monstrantów. Protesty wybuchły, choć nie wykorzystano 

wcześniej przewidzianych prawem środków obywatel-

skiego sprzeciwu. Lokalna administracja jest w małym 

stopniu wrażliwa na głos obywateli, niemniej zignorowa-

nie legalnych form uczestnictwa w dyskusji publicznej 

może świadczyć o niedojrzałości do tego, o co demon-

stranci walczą – czyli do samej demokracji. Po drugie, 

mocne hasła używane przez demonstrantów i ich pu-

bliczne deklaracje (np. o gotowości na rozlew krwi) były 

wyrazem młodzieńczego zapału, ale też utrudniły ich 

poważne traktowanie. Duże zmiany, których żądali, mo-

gą być osiągnięte, ale nie natychmiast i nie pod wpły-

wem impulsywnego zrywu. Po trzecie, protestujący nie 

mieli wspólnego lidera, ale tworzyli rozproszone i różnią-

ce się od siebie grupy. Liderem najgłośniejszego ruchu 

Occupy Central był wykładowca prawa Benny Tai Yiu-

Ting, dwóch innych liderów wyłoniło się spośród samych 

studentów – Zhou Yong Kang oraz Joshua Wong, który 

jako twarz zrywu trafił na okładkę magazynu Time.  

Wreszcie, przez wiele dni blokując główne ulice, spra-

wiano rzeczywiste uciążliwości innym mieszkańcom. To 

wszystko złożyło się na względnie małe poparcie spo-

łeczne dla protestów – zgodnie z wiarygodnymi bada-

niami Uniwersytetu Chińskiego w Hongkongu, zaledwie 

31 proc. Hongkończyków popierało akcję protestacyjną, 

a 46 proc. wyrażało swój brak poparcia. Wyniki te nie 

powinny być zaskakujące – Hongkong jako jedno ze 

światowych centrów biznesowych potrzebuje stabilności, 

przeciwne protestom były więc zarówno najważniejsze 

postaci lokalnej finansjery jak też mali i średni przedsię-

biorcy. Nie bez znaczenia jest przy tym rosnąca presja 

ze strony pobliskiej specjalnej strefy ekonomicznej ChRL 

w Shenzhen, którą Pekin chętnie wskazuje jako wolno-

rynkową przystań dla biznesmenów niezadowolonych  

z sytuacji w Hongkongu.  

 

Demokracja po kantońsku 
 

Demokracja w Azji Wschodniej nie jest rozumiana tak 

samo jak w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Ak-

tywność obywatelska w zakresie sprawowania władzy 

nie ma silnych uwarunkowań kulturowych w społeczeń-

stwach konfucjańskich, a demokracja niekoniecznie 

kojarzy się jako zjawisko naturalnie towarzyszące wzro-

stowi gospodarczemu. Co więcej, wśród badaczy trwa 

dyskusja na temat stanu demokracji w państwach już  

w pełni demokratycznych – wskazuje się na szereg nie-

doskonałości w Japonii, Korei Południowej czy na Taj-

wanie, które świadczyć mogą o bardzo fasadowym funk-

cjonowaniu tego ustroju, m.in. braku świadomości  

o posiadaniu rzeczywistego wpływu na władzę, rytuali-

zacji demokratycznych procedur, skomercjalizowanym  

i rozrywkowym traktowaniu publicznych debat czy prote-

stów. Zwłaszcza wymienianie w tym gronie Tajwanu, 

jako wolnorynkowego, rozwiniętego państwa chińskiego, 

może skłaniać do refleksji. Można przy tym wskazać 

wiele podobieństw pomiędzy protestami na Tajwanie  

w kwietniu 2014 i późniejszymi o kilka miesięcy w Hong-

kongu – w obu przypadkach spór toczył się o kształt 

relacji z Chinami, brakowało dialogu nastawionego na 

osiągnięcie porozumienia, zamiast którego wybuchły 

gwałtowne, emocjonalne protesty studenckie, niepozba-

wione zachowań prowokacyjnych, ukierunkowanych na 

maksymalizację zainteresowania mediów.  Znamienne, 

że prezydent Tajwanu, w kwietniu sam atakowany przez 

studentów, niezrażony wyraził poparcie dla wrześnio-

wych protestów w Hongkongu. 

 

Z drugiej strony, partia komunistyczna od czasów Deng 

Xiaopinga legitymizuje swoją władzę poprawą standar-

dów życia. Niezdolność do rozwiązywania problemów 

społeczeństwa bardzo szybko wyprowadza więc ludzi na 

ulice. Ten mechanizm działa równie sprawnie w Chinach 

kontynentalnych i może być przestrogą dla Pekinu aku-

rat w momencie, gdy Xi Jinping rozpoczął najambitniej-

szy od ćwierćwiecza program reform. Ponadto demon-

stracje w Hongkongu zbiegły się w czasie 65. rocznicą 

powstania Chińskiej Republiki Ludowej, która w normal-

nych okolicznościach byłaby hucznie świętowana. W tym 

roku nie tylko zrezygnowano z organizowania wojskowej 

defilady przed Bramą Niebiańskiego Pokoju w Pekinie, 

lecz w obawie przed zakłóceniem święta przez protestu-

jących znacznie nasilono cenzurę internetu (choćby 

głośne zablokowania Instagrama, na której zamieszcza-

no zdjęcia z protestów) oraz chińskich mediów. Reakcję 

władzy należy ocenić jako dość zdecydowaną – z prote-

stującymi praktycznie nie został podjęty dialog, rządzący 

twardo powtarzali, że blokowanie ulic to nie jest droga 

do realizacji postulatów protestujących, Pekin nie chciał 

nawet poświęcić skompromitowanego szefa lokalnej 

administracji, Leung Chun Yinga, którego dymisja mo-

głaby by być sposobem okazania jakiejkolwiek wrażliwo-

ści na żądania protestujących. Twarda reakcja władz jest 

niejako „tradycyjna” w dzisiejszych Chinach, niemniej 

jeszcze raz udowodniła swoją skuteczność wobec samo-

istnego wygaśnięcia protestów. Jednocześnie widoczna 

była wstrzemięźliwość względem użycia siły, starano się 

raczej przeczekać protesty, niż aktywnie je rozpędzać – 

jednorazowe użycie gazu łzawiącego zostało odebrane 

bardzo negatywnie przez opinię publiczną. 

 



 
 

//////////// 5 //////////////////////////////////////////// Po protestach w Hongkongu: demokracja jako cel czy środek?///////////////////////////////////////////////// 

Wnioski 
 
Jesienne prodemokratyczne demonstracje w Hongkongu 

świadczą, że władza, ale też społeczeństwo, nie są na 

razie gotowi na funkcjonowanie w warunkach prawdzi-

wej demokracji. Górę wśród protestujących brały emocje 

i nastawienie na dramaturgię medialnego przekazu, 

podczas gdy nie byli oni w stanie ani przekonać do sie-

bie większości mieszkańców, ani nawet zjednoczyć się  

i wybrać liderów gotowych do merytorycznego dialogu. 

Pomimo olbrzymiej odmienności Hongkongu od reszty 

Chin, władze w Pekinie poważnie obawiają się rozprze-

strzenienia prodemokratycznych żądań na kontynent. 

Być może skuteczniejsze w dążeniu do zwiększenia 

autonomii miasta byłoby więc bardziej kuluarowe działa-

nie m.in. poprzez petycje, przedstawienie własnego pro-

gramu gospodarczego i tworzenie stałej presji na lokalną 

administrację. Długofalowe i merytoryczne działanie 

potencjalnie umożliwiłoby władzy zgodę na ustępstwa 

bez utraty twarzy, uznawanej za szczególnie bolesną  

w konfucjańskim społeczeństwie.  

 

 

Jednocześnie, aby możliwe było wywarcie na obecnej 

władzy dostatecznie silnej presji, poparcie dla demokra-

tyzacji Hongkongu musiałoby być znacznie bardziej wy-

raźne. Obecnie mieszkańcy wydają się w tej kwestii 

podzieleni, lub przynajmniej niechętni do wyrażania wła-

snego zdania – w głośnym nieformalnym referendum, 

zorganizowanym w czerwcu, rzeczywiście opowiedziano 

się za demokratyzacją, ale mimo wszelkich ułatwień 

wziął w nim udział jedynie co czwarty uprawniony do 

głosowania. 

 

Za przyczynę niezadowolenia Hongkończyków nie nale-

ży uznawać jedynie braku demokracji, której w mieście 

nigdy nie było, ale przede wszystkim nieudolność lokal-

nej władzy i pogarszanie się warunków życia. Za przy-

zwoleniem Pekinu Hongkong od lat stawał się miejscem 

dla rekinów biznesu z całych Chin, czyniąc jednocześnie 

życie zwykłych obywateli coraz trudniejszym. Wizja re-

formowania ustroju tego miasta obejmować musi więc 

nie tylko kwestie polityczne, ale przede wszystkim spo-

łeczne i gospodarcze.  
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Global.Lab jest niezależnym 
think-tankiem zajmującym 
się sprawami międzynaro-
dowymi. 

 

Celem naszej działalności jest poszerzanie wie-
dzy na temat globalnych problemów politycz-
nych, społecznych, ekonomicznych i ekologicz-
nych. Poprzez swoją działalność chcemy wspie-
rać rozwój polskiego społeczeństwa obywatel-
skiego i świadomości społecznej na temat 
współczesnych stosunków międzynarodowych, 
zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim. 
Szczególną uwagę przywiązujemy do promowa-
nia takich rozwiązań w polityce międzynarodo-
wej, które charakteryzują się poszanowaniem 
praw i godności każdego człowieka, różnorod-
ności kulturowej oraz idei zrównoważonego 
rozwoju. 

 

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje 
wypowiedzi zawarte w tej publikacji. Tezy i opi-
nie zawarte w tej publikacji niekoniecznie odpo-
wiadają oficjalnemu stanowisku Global.Lab. 
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