3 de juny de 2009

20È ANIVERSARI DE LA REPRESSIÓ DE TIANANMEN

ACTUALITZACIÓ DE CASOS
A mesura que s'aproximava el 20è aniversari de la repressió de Tiananmen, les
autoritats xineses han intensificat les mesures contra els activistes de drets humans
en tot el país. Amnistia Internacional ha documentat almenys un centenar de casos
d'activistes que han estat detinguts recentment o han sofert violència per part de les
autoritats en 2009 per defensar el dret a la terra, a l'habitatge o al treball, o als quals
se segueix sotmetent a interrogatoris per ser signants de la Carta 08, petició en la
qual es demanden reformes polítiques i jurídiques. Alguns d'aquests casos estan
relacionats amb la vigilància que són objecte els activistes amb motiu de l'aniversari
de Tiananmen.
Durant els quatre primers mesos de 2009, Amnistia Internacional va documentar
almenys quatre casos d'advocats als quals les autoritats van amenaçar amb violència
quan defensaven als seus clients, almenys 10 casos d'advocats als quals es van
posar impediments perquè es reunissin amb els seus clients o els defensessin i
almenys un cas de detenció d'un advocat per fer el seu treball. Recentment s'ha
amenaçat a advocats amb denegar-los la llicència com represàlia pel seu treball en
casos de defensa de drets.

A continuació s'ofereix informació sobre algunes persones detingudes en
relació amb les protestes de 1989 i que està previst que siguin excarcerades
en els pròxims anys:
Jiang Yaqun. Tenia entre 40 i 50 anys en el moment de la seva detenció. Se li va
imposar inicialment una condemna a mort suspesa per “sabotatge
contrarrevolucionari”, però després de tres reduccions de condemna, està previst que
surti en llibertat de la presó de Jinzhong de Pequín a l'octubre de 2014.
Li Yujun. Va ser condemnat originalment a mort amb una suspensió de dos anys per
incendi provocat i es troba reclòs en la Presó núm. 2 de Pequín. Després de sis
reduccions de condemna, està previst que sigui excarcerat al novembre de 2014.
Zhu Gengsheng. També va ser declarat culpable de “sabotatge contrarrevolucionari”
per haver-hi ondejat una bandera alhora que cridava “hem guanyat” a la part alta d'un
tanc incendiat. Al principi li van imposar la pena de mort amb una suspensió de dos
anys. Actualment està reclòs en la Presó núm. 2 de Pequín. S'ha beneficiat de cinc
reduccions de condemna, pel que està previst que sigui excarcerat a l'abril de 2013.

Les persones indicades a continuació segueixen sofrint persecució per part de
les autoritats xineses pel seu activisme en drets humans en relació amb el
moviment de Tiananmen a favor de la democràcia.
Huang Qi. Va ser condemnat a cinc anys de presó per mantenir un debat a Internet
sobre les protestes de Tiananmen. Entre les “proves” presentades contra ell figurava
el fet que hagués penjat en el seu lloc web un document d'Amnistia Internacional
sobre la repressió de les protestes. Va quedar en llibertat el 4 de juny de 2005,
després va continuar endavant amb el seu lloc web i el seu treball en drets humans.
Ho van detenir de nou al juny de 2008, aparentment per prestar ajuda a cinc famílies
que van perdre als seus fills i filles en el terratrèmol de Sichuan de l'any passat.
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Qi Zhiyong. Va quedar discapacitat per una ferida de bala soferta durant la repressió
violenta de les protestes de Tiananmen de 1989, i va contar als periodistes el 15
d'abril per mitjà d'un missatge de text que la policia l'havia detingut. Es creu que la
seva detenció està relacionada amb el 20è aniversari de la mort d'Hu Yaobang, amb
la que van començar les protestes a favor de la democràcia.
Zhou Yongjun. Líder estudiantil de les protestes de 1989 a favor de la democràcia
exiliat, és un exemple més de detenció arbitraria. Va ser condemnat a dos anys de
presó per la seva participació en les protestes de 1989. Al quedar en llibertat es va
exiliar als Estats Units. Quan va tornar a la Xina, en 1998, ho van enviar a un camp de
reeducació pel treball durant tres anys més. Fa poc, a la fi d'octubre de l'any passat,
quan intentava entrar novament a la Xina a través de Hong Kong, va ser detingut una
altra vegada per les autoritats xineses en Shenzhen. Segons la seva germana, les
autoritats xineses han negat que s'hagi tornat a detenir a Zhou Yongjun. No obstant
això, mitjans de comunicació internacionals, com Associated Press, han informat al
maig de 2009 que ha estat acusat formalment de frau.
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