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gessé teszik a kínai haditengerészet fejlesztését 
–, vagy csQvezetékeken át, amelyek Közép-
Ázsia politikailag törékeny államain keresztül 
húzódnak.

Mennyire lehet az ember optimista abban a 
tekintetben, hogy egy megváltozott Kína ki-
sebb stratégiai fenyegetést jelentene? Könyve 
vége felé Westad alapvetQen azt feltételezi, 
hogy Kína tovább erQsödik. Azt is írja, hogy a 
Kommunista Párt „átvette a külföldi vállalatok 
számos irányítási módszerét” – talán így van, 
de biztosan csak a legrosszabbakat. Ám Westad 
optimizmusát támogatja Kína alkalmazkodóké-
pessége, amit az elmúlt évszázadok során tanú-
sított. Luttwak nem zárja ki, hogy Kína képes 
megváltozni, de más módon fogalmaz – Kína 
csak úgy emelkedhet fel, ha oly módon változik 
meg, aminek eddig ellenállt:

„Csak egy teljesen demokratikus Kína lép-
hetne elQre akadálytalanul a globális hegemó-
niához vezetQ úton, egy teljesen demokratikus 
Kína kormányai viszont kétségtelenül egészen 
más célok elérésére törekednének.”

(The New York Review of Books)

Jonathan Kaiman

Egy kínai tisztségviselQ  
rejtélyes börtönhalála

Vu asszony rémálma akkor kezdQdött, amikor 
arra várt, hogy felvegye a férjét a repülQtéren. Ju 
Csi-ji a szülQvárosába, Vencsuba repült vissza 
PekingbQl, ahol épp befejezett egy ideiglenes 
politikai megbízatást. Ám nem sokkal azután, 
hogy a gép leszállt, Ju felhívta a feleségét, hogy 
inkább egy ismerQse veszi majd fel. „Egy másik 
hang a telefonban azt mondta, hogy menjek 
haza”, mondta Vu asszony a kínai állami médi-
ának, amely nem hozta nyilvánosságra a teljes 
nevét.

Vu asszony 38 napon át nem látta a férjét, 
egészen addig, amíg a helyi kórház egyik or-
vosa április 9-én holttá nyilvánította a férfit. A 

Hszinhua, a hivatalos kínai hírügynökség sze-
rint a 41 éves Ju (aki az állami tulajdonban lévQ 
Vencsu Ipari Befektetési Csoport fQmérnöke 
volt) az eltelt idQt shuanggui fogságban töltötte, 
a törvényellenes fogva tartás közismerten durva 
formájában, amely a kommunista párt kor-
rupció gyanújába keveredett funkcionáriusait 
fenyegeti.

A helyi kormányzati hatóságok balesetnek 
nyilvánították Ju halálát. A Hszinhua honlapján 
látható szörny_ képek azonban egy kék-zöld 
foltokkal borított félmeztelen férfit mutatnak, 
aki bal karjával a mellkasán egy kórházi ágyon 
fekszik. A cikk nem ad magyarázatot arra, hogy 
miért tartották fogva a férfit.

A kritikusok azt mondják, hogy a jogvéde-
lemtQl megfosztott shuanggui fogvatartottak 
különösen ki vannak szolgáltatva az emberi 
jogok megsértésének. Flora Sapio, a Hongkongi 
Egyetem jogászprofesszora szerint, aki egy 
könyvet is írt a témáról, a Hszinhua együtt érzQ 
hangvétel_ riportja egy magas szinten megho-
zott döntésre utalhat, melynek célja, hogy kezd-
jék a fogvatartottak jogait tiszteletben tartani, 
miközben a rendszer alapjaiban véve lényegé-
ben változatlan marad.

„Azt akarják, hogy a rendszer karhatalmi 
szervei másként kezeljék a gyanúsítottakat – 
mondta a professzor. – Ugyanakkor a pártállam 
szeretne az egyetlen olyan tényezQ maradni, 
amely az igazságszolgáltatással kapcsolatos 
kérdésekben megszólalhat.”

A shuanggui fogvatartottak túlnyomó több-
ségének esélye sincs arra, hogy megmentsék a 
karrierjüket, és sokan öngyilkosságot követnek 
el a fogva tartás közben. A legtöbb esetet végül 
átadják a bíróságnak, ahol a tárgyalás általá-
ban halálos ítélettel vagy hosszú börtönbün-
tetéssel végzQdik. Po Hszi-laj, a kegyvesztett 
csungcsingi pártvezetQ 10 hónapot töltött fogva 
ilyen körülmények között, mielQtt az ügy 2013 
januárjában bírósági szakaszba került volna.

„Vannak beszámolóink a [shuanggui] fogva 
tartás és vallatás alatti pszichológiai manipulá-
cióról és fizikai kínzásról, például alvásmegvo-
násról, megjátszott vízbe fojtásról, a fogvatartott 
bQrének cigarettával való megégetésérQl és ve-
résrQl”, írja egy jelentés egy hongkongi kiadású, 

valosag 2013-07beliv.indd   117 2013.07.04.   17:23:52



118

emberi jogokkal foglalkozó folyóiratban, a Dui 
Hua Human Rights Journalban.

A Beijing Times szerint húsz rendQrkommandóst 
rendeltek ki, hogy a családtagok tiltakozása 
ellenére átszállítsák Ju földi maradványait a 
krematóriumba. A rokonok szerint az orvosi 
szakvéleményben fulladásos halál szerepelt. „Az 
orvos, aki megpróbálta újraéleszteni, azt mondta, 
hogy már majdnem meghalt, amikor kórházba 
szállították –közölte Vu asszony. – De miért kel-
lett addig várni a kórházba szállítással?”

Április 9-én a vencsui Városi Pártbizottság 
helyettes párttitkára, Hszü Jung-min azt nyilat-
kozta az újságíróknak, hogy a „vizsgálóbizott-
ság a közepén tart a vizsgálatnak, és még nem 
készített jelentést”.

Az elmúlt években a tisztviselQk egész sor 
finoman szólva is valószer_tlen magyarázattal 
álltak elQ a „véletlen” börtönhalálokról írt jelen-
téseikben. Egy férfi 2009-ben állítólag beleful-
ladt a saját paplanjába alvás közben, míg mások 
halálát az okozta, hogy elrejtQztek, forralt vizet 
ittak vagy rémálmuk volt…

(The Guardian)

Ian Cobain – Richard Norton-Taylor

Gyarmati b_nök

Az Egyesült Királyság még mindig titkosan 
kezeli azokat az aktákat, amelyek fényt derít-
hetnének a gyarmati korszak visszaéléseire

Annak ellenére, hogy William Hague brit kül-
ügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a titkosítás 
alól feloldva a nyilvánosság számára is hozzáfér-
hetQvé teszik Qket, még mindig titokban tartanak 
számos, a brit birodalom fennállásának utolsó 
éveiben keletkezett titkos kormányzati aktát.

A visszatartott akták annak az óriási doku-
mentumanyagnak a részei, amely évtizedeken 
át rejtve maradt a Külügyi és Nemzetközösségi 
Hivatal (Foreign and Commonwealth Office, 
FCO) egyik ismeretlen archívumában, megsért-

ve ezzel a hivatalos papírok kezelését szabályo-
zó törvényeket. Amikor az archívum létezésérQl 
tudomást szereztek azok az ügyvédek, akik 
olyan idQs kenyaiak egy csoportját képviselik, 
akik a Mau Mau felkelés idején elszenvedett 
visszaélések miatt kívánják perelni a brit kor-
mányt, Hague vizsgálatot rendelt el, és ígéretet 
tett arra, hogy az aktákat nyilvánosságra hozzák. 
„Hiszem, hogy az a helyes, ha az ezekben az ak-
tákban levQ információt megfelelQen megvizs-
gálják és rögzítik, majd hozzáférhetQvé teszik 
a nyilvánosság számára az Országos Levéltáron 
(National Archive) keresztül – mondta a kül-
ügyminiszter a parlament képviselQinek. – Az 
a tervünk, hogy a titkosnak nyilvánított részek 
kivételével minden értékelhetQ témájú doku-
mentumot hozzáférhetQvé tegyünk.”

KésQbb azonban kiderült, hogy a külügymi-
nisztérium jelentQs számú dokumentumot tart 
vissza egy olyan jogszabályi helyen szereplQ 
jogi mentesség miatt, amely egyébként épp 
abban a törvényben található, amelyet meg-
sértettek azzal, hogy a dokumentumokat titkos 
archívumban tárolták.

A papírok között, amelyekrQl tudjuk, hogy 
a hivatal visszatartja Qket, van egy akta, amely 
jegyzQkönyveket tartalmaz a kenyai gyarmati 
kormány kabinetjének számos ülésérQl 1963-
ból, azaz a függetlenséget megelQzQ évbQl. 
Egy másik akta arról a kártérítésrQl szól, amit 
azután fizettek, hogy 1946-ban bomba robbant a 
jeruzsálemi Dávid Király Szállodában levQ brit 
katonai parancsnokságon, az egyik pedig olyan 
táviratokat tartalmaz, amelyeket brit diploma-
ták küldtek Londonba Mauritiusról 1968-ban, 
abban az évben, amikor az egykori gyarmat 
kikiáltotta függetlenségét.

Más akták között, amelyekrQl ismert, hogy 
rejtve maradnak a nyilvánosság elQl, megtalál-
ható egy ötrészes sorozat Fülöp herceg 1956-os 
szingapúri látogatását illetQen, három akta egy 
Nigériába tervezett királyi látogatásra vonatko-
zóan ugyanabban az évben, továbbá egy 1968-
ban Mauritiusra tervezett királyi látogatásról 
szóló anyag.

A Mauritius-papírok tartalma különösen ké-
nyesnek bizonyulhat, mert ezek rávilágíthatnak 
annak a brit döntésnek a hátterére, hogy miért 
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