
Zakaj protestirati?

Peking je eden najbolj tveganih izborov za

prireditelja olimpijskih iger v vsej njihovi zgodovini.

Kitajska je komunistična država, v vseh pogledih

totalitarni režim, ki paradoksalno nezadržno raste na

ramenih nebrzdanega tržnega gospodarstva. Ves čas

priprav na igre je bilo mogoče poslušati novice o

možnih bojkotih, še posebej so bili ti glasovi glasni

tekom zelo odmevne poti olimpijske bakle, ki so jo

spremljali do tedaj ob tej priliki še ne videni prizori.

Protesti niso usmerjeni samo proti očitnim kršitvam

človekovih pravic, ki so nam na zahodu že skoraj

preveč samoumevne, ampak tudi proti zatiranju in

nasilju nad Tibetanci, ki so jih leta 1951 nasilno

priključili Kitajski, proti strašnemu onesnaževanju

okolja v želji po čim večjemu in hitrejšemu

gospodarskem napredku, neprikriti pomoči

genocidnim Afriškim in Azijskim režimom, ki jih

Kitajska varuje zaradi svojih gospodarskih interesov,

proti nespoštovanju pravic delavcev, nenazadnje pa

tudi zaradi nenehne grožnje Tajvanu, ki kot otok

kitajskih odpadnikov, živi v strahu pred Kitajsko

invazijo. Navkljub obljubam, da bo Kitajska

popravila svojo kartoteko človekovih pravic, so se v

tem času stvari obrnile celo na slabše. Kitajska danes

usmrti več ljudi kot katera koli druga država tega

sveta. Za nadzor nad javnim mnenjem se poslužuje

najostrejše cenzure, ki je v današnjem svetu

informacij in interneta mogoča. Celo tuji novinarji so

tarče cenzure in raznih prepovedi ali pa kar nasilja. O

tem recimo poročajo organizacije kot je Human

Rights Watch. Eden od članov olimpijskega komiteja

je vpričo tega anonimno zatrdil naslednje: »Če bi

olimpijski komite pred sedmimi leti vedel za takšno

stanje omejevanja svobode, potem resno dvomim, da

bi Peking dobil olimpijske igre.« Čeprav so tekom

iger okoli 20000 tujim novinarjem obljubili neomejen

dostop do interneta, je konec julija član pekinškega

olimpijskega komiteja Sun Weide naznanil, da bodo

novinarji deležni le »primernega« dostopa do strani,

pri čemer bodo strani z kontroverzno vsebini še

vedno blokirane. Hoteli v Pekingu so v naprej dobili

jasna navodila kako postopati pri elektronskem

nadzoru gostov, ki bi z svojo opremo želeli dostopati

do spornih strani. Prebivalci Pekinga in obiskovalci

olimpijskih iger so na ta način podvrženi nadzoru, ki

v sodobni zgodovini iger nima primerjave.

http://www.amnesty.si

http://www.amnesty.org/

http://www.athletesdocare.com/

http://www.hrw.org/

http://www.cohre.org/

http://studentsforafreetibet.org/

http://www.humanrightstorch.org/news/

http://www.olympicwatch.org/

http://www.ifjc.org/

http://www.ifex.org

http://www.chinafreedom.org/

http://chinaview.wordpress.com/

http://www.chinahumanrights.org/

http://www.playfair2008.org/

http://www.riefenstahl.org

http://www.rsf.org
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Berlin 1936 – Peking 2008

Spoštovani gledalec
olimpijskih iger v

Pekingu 2008!



Dovoli, da te seznanimo z
olimpijskim duhom, ki trenutno

vlada na Kitajskem.
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Nesprejemljive kršitve človekovih pravic

Kot v svojem najnovejšem poročilu, ki je bilo

objavljeno deset dni pred začetkom

Olimpijskih iger ugotavlja tudi Amnesty

International, so kitajske oblasti prelomile svoje

obljube. Poročilo ocenjuje ravnanje kitajskih

oblasti na 4 področjih, povezanih s temeljnimi

olimpijskimi vrednotami »univerzalnih

temeljnih etničnih načel« in »človeškega

dostojanstva«: te vključujejo pregon aktivistov

za človekove pravice, pridržanje brez sojenja,

cenzuro in smrtno kazen. Sklep poročila z

naslovom Olimpijsko odštevanje: Prelomljene

obljube (The Olympics Countdown: Broken

Promises) je, da se je na večini teh področij

stanje še poslabšalo. Pred OI so kitajske oblasti

zaprle, odredile hišni zapor in na silo

odstranile posameznike, za katere verjamejo,

da ogrožajo podobo »stabilnosti« in

»harmoničnosti«, ki jo hočejo predstaviti svetu.

»Kitajske oblasti uničujejo zapuščino OI.

Izpustiti morajo vse zaprte miroljubne

aktiviste, dovoliti tujim in domačim

novinarjem, da svobodno poročajo, ter še

napredovati do odprave smrtne kazni.

Svetovni voditelji, ki bodo obiskali OI, morajo

javno izraziti svoj glas v dobro varovanja

človekovih pravic na Kitajskem ter v podporo

posameznim kitajskim aktivistom za človekove

pravice. Če tega ne bodo storili, bodo poslali

sporočilo, da je sprejemljivo, če država gosti OI

v ozračju represije in pregona.« (Vir:

http://www.amnesty.si)

Amnesty International poroča o kršenju številnih

človekovih pravic, med drugim zapiranja ljudi brez

sodnih postopkov v prevzgojne centre, ki nosijo

pomenljivi naziv »prevzgoja skozi delo«, kamor

zapirajo ljudi tudi za najmanjše prestopke in v katerih

jih na prisilnem delu zadržujejo tudi do 4 leta.

Kitajska se kot posledica nebrzdanega napredka, ki

sicer koristi tudi nekaterim med nami na zahodu,

ubada z onesnaženostjo zraka in okolja, ki znatno

presega še sprejemljive okoljske standarde. Čisti zrak

oziroma življenje v čistem okolju, je ena od vedno bolj

pomembnih človekovih pravic.

Nesmiselna sla po gospodarski napredku tudi na

zahodu delavcem jemlje težko prislužene pravice.

Vendar to ni nič v primerjavi z Kitajsko, kjer cenene

delovne sile seveda ne zmanjka tako zlahka. Kršena so

praktično vsa načela, ki so jih v preteklosti izborila

delavska gibanja, delavec pa je degradiran na raven

sužnja. Vsak poskus delavskih demonstracij ali

protestov je nemudoma zatrt.

Center za bivanjske pravice in razlastitve iz Ženeve

poroča, da so zaradi olimpijskih iger bolj ali manj

nasilno in brez primernih poplačil preselili okoli 1,5

milijona prebivalcev Pekinga. Nekateri viri navajajo,

da je bilo samo do maja 2005 zaradi olimpijskih iger

preseljenih 300000 prebivalcev, številne pa je zaradi

protestov proti preselitvam zaprla tudi policija.

Številni ostajajo brez domov tudi zaradi širjenja

industrijskih in poslovnih obratov.

Manjšine in verske skupnosti so na Kitajskem pod

budnim nadzorom kitajskih varnostnih organov

skupaj z migracijskimi delavci, aktivisti in sploh vsemi,

ki bi na kakršen koli način lahko ogrozili paradoksalni

slogan iger »One World, One Dream« (en svet, ene

sanje). Po poročanju kanadskega časnika »Globe and

Mail« so lastniki lokalov v Pekingu dobili celo

neposredna navodila, da ne strežejo nekaterim

manjšinam in družbenim skupinam. V času iger so

velikemu številu migracijskih delavcev prepovedali

bivanje v Pekingu, ker se oblasti bojijo protirežimskih

demonstracij.

Kitajska je glavna podpornica in financerka Sudanske

oblastne falange, ki že leta v Darfurju izvaja genocid.

Podobna je zgodba tudi z sosednjim Mjanmárom ali

bivšo Burmo, ki ji prav tako vlada okrutni vojaški

režim, ki mu Kitajska pomaga ostati na oblasti.

Mednarodni protesti naperjene proti igram so na

Kitajskem spodbudili močno nacionalistično vzdušje,

ki preti celo z nasiljem usmerjenim proti tujcem, ki

bodo obiskali igre. Pojavili so se pozivi k bojkotu

nekaterih tujih izdelkov, pred eno francoskih trgovin

pa so protestniki zažgali francosko zastavo. Tuji

novinarji so deležni številnih groženj, tudi z smrtjo, saj

Kitajci prav novinarje krivijo za, po njihovem mnenju,

pristransko poročanje o dogodkih ob protestih v

Tibetu. Uradna medijska poročila pravijo, da se je

odnos Kitajcev do tujih medijev v zadnjem času

občutno poslabšal.

http://www.amnesty.si/

