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Aj Vej-vej ügye Kínában 

Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása Aj Vejvej (Ai Weiwei) ügyéről 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az emberi jogok Kínában folyó megsértéséről szóló, a jelenlegi parlamenti 

ciklusban készült korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel az interneten tömegesen megjelenő, (a tunéziai, egyiptomi és líbiai politikai 

fejlemények nyomán) a kínai „jázmin forradalomról” szóló felhívások a kínai 

hatóságoknak az emberi jogi aktivisták és másként gondolkozók elleni sorozatos 

fellépéseit vonták maguk után és széles körű megtorlásokat eredményeztek, 

B. mivel Aj Vejvejt, a nemzetközileg elismert művészt és a rezsim bírálóját azóta nem 

látták, hogy 2011. április 3-án a pekingi reptéren egy biztonsági ellenőrzés alkalmával 

letartóztatták őt, 

C. mivel jelentések szerint letartóztatásán túlmenően a rendőrség műtermét is feldúlta és 

számos tárgyat lefoglalt, 

D. mivel Aj Vejvejt a közelmúltban nem engedték a Nobel-békedíj átadási ünnepségére 

Oslóba utazni, illetve a napraforgómagok című kiállítás londoni megnyitója után házi 

őrizetbe vették, és sanghaji műtermében házkutatást tartottak,  

E. mivel Aj Vejvej Kínán kívül széles körben ismert, de Kínában nem engedték kiállítani, 

bár munkája a „Madárfészeknek” nevezett pekingi olimpiai stadion tervezésében való 

részvétele eredményeként vált híressé, 

F. mivel Aj Vejvej otthoni és nemzetközi hírnévre tett szert azáltal, hogy nyilvánosságra 

hozta a szecsuani földrengés gyermekáldozatainak nevét, majd ezt követően 

ismeretlenek megverték, amiért Németországban kórházi ápolásra szorult,  

G. mivel Aj Vejvej a kínai hatóságokat a politikai reform folytatására és az emberi jogok 

védelmére ösztönöző petíció, a 08. számú karta egyik legkiemelkedőbb aláírója,  

1. elítéli Aj Vejvejnek, a nemzetközileg elismert művésznek és a rezsim bírálójának 

indokolatlan és elfogadhatatlan letartóztatását;  

2. kéri Aj Vejvej azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását, és szolidaritását fejezi 

ki a demokratikus reformok és az emberi jogok védelme érdekében tett békés 

fellépései és kezdeményezései tekintetében;  

3. hangsúlyozza, hogy a rendőrség megtagadta Aj Vejvej feleségének a letartóztatás 

indokaival kapcsolatos tájékoztatását; 

4. hangsúlyozza, hogy Aj Vejvej letartóztatása jól jellemzi az emberi jogi aktivistákkal és 

másként gondolkozókkal szemben Kínában alkalmazott közelmúltbeli fellépéseket, 



amelyek több letartóztatást, túlzott mértékű börtönbüntetést, fokozott megfigyelést és a 

külföldi újságírókat érő, egyre súlyosabban elnyomó korlátozásokat foglalnak 

magukban; 

5. kéri Catherine Ashtont, az alelnököt/főképviselőt, hogy a kínai hatóságokkal 

fenntartott kapcsolatai során, a lehető legmagasabb szinten továbbra is tartsa 

napirenden az emberi jogok kérdését, ideértve Liu Xianbin 10 évre és Liu Xiaobo 11 

évre szóló börtönbüntetését, valamint többek között Liu Xia, Chen Guangcheng, Gao 

Zhisheng, Liu Xianbin, Hu Jia, Tang Jitian, Jiang Tianyong, Teng Biao, Liu Shihui, 

Tang Jingling, Li Tiantian, Ran Yunfei, Ding Mao és Chen Wei ügyét és 

aggodalommal tekintve az itt felsoroltak családját és házastársát sújtó megtorló 

intézkedésekre, továbbá az EU és Kína közötti soron következő magas szintű politikai 

párbeszédet követően – amelyen az alelnök/főképviselő is részt vesz – tegyen jelentést 

az Európai Parlamentnek ezen ügyekről; 

6. megjegyzi, hogy Kína ember jogok terén nyújtott teljesítménye komoly aggodalomra 

ad okot; hangsúlyozza, hogy az alkalmazott módszertan és az elért eredmények 

mérlegelése érdekében az EU és Kína között folyó emberi jogi párbeszéd – ideértve az 

emberi joggal kapcsolatos EU–Kína jogi szemináriumot is – átfogó értékelésére van 

szükség; 

7. felszólítja a Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséget, 

hogy a következő parlamentközi ülés alkalmával vegye napirendre és alaposan 

foglalkozzon az emberi jogok megsértésének kérdésével különös tekintettel az ebben 

az állásfoglalásban felsorolt ügyekkel, valamint hogy az ülésen való részvételét tegye 

attól függővé, hogy az Európai Parlament képviselői számára engedélyezik-e börtönök 

meglátogatását, hogy találkozhassanak a fent említett fogvatartottak közül néhánnyal; 

8. felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy a hatékonyság és az eredményközpontúság 

javítása érdekében vizsgálja meg a párbeszédet, és tegye meg a következő emberi jogi 

párbeszéd mielőbbi megszervezéséhez szükséges lépéseket, amelynek során a fenti 

ügyekkel és az emberi jogok megsértésének az Európai Parlament állásfoglalásaiban 

említett egyéb eseteivel is foglalkozni kell;  

9. emlékeztet arra, hogy Kínában 1949 óta egyetlen párt uralkodik, és a közelmúlt 

politikai fejleményei fényében, valamint az emberi jogok Kínában egyre inkább romló 

helyzete miatt kijelenti, hogy az EU politikai pártjainak újra kellene értékelniük a 

Kínával fenntartott kapcsolatukat; 

10. úgy véli, hogy az EU–Kína kapcsolatok alakulásának szorosan együtt kell járnia a 

valódi, gyümölcsöző és hatékony politikai párbeszéd kialakításával, valamint hogy az 

emberi jogok tiszteletben tartását a Kínával jelenleg tárgyalás alatt álló új 

keretmegállapodás szerves részévé kell tenni;  

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az alelnöknek/főképviselőnek, az 

Európai Unió Tanácsa soros elnökének, a Bizottságnak, valamint a Kínai 

Népköztársaság elnökének, miniszterelnökének és nemzeti népgyűlésének. 

 

 


