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PEQUÍN, 10 de novembre (De la corresponsal d'EUROPA PRESS, Débora Altit)
La Xina ha rebutjat avui que la tortura segueixi sent un instrument d'ús habitual en les seves presons, tal
com denuncien nombroses organitzacions, i ha assegurat practicar una política de tolerància zero contra
els infractors.
Segons ha declarat avui el representant xinès davant de l'ONU durant la trobada mantinguda a Ginebra
per revisar les dades ofertes per Pequín, "és incert i sense fonament" que policies i forces armades recorrin
a la tortura física i psíquica dels detinguts, entre els quals s'inclouen també religiosos, d'acord amb les
ONG.
"Tenim tolerància zero amb la tortura", ha assenyalat l'enviat xinès, Li Baodong al comitè, encarregat de
comprovar que el país està efectivament complint la Convenció contra la Tortura que va signar el 1988.
El comitè de les Nacions Unides no ha tingut èxit en el seu propòsit de forçar Pequín a oferir més
informació sobre el que passa al país en presons, comissaries o fins i tot jutjats, on els judicis són a porta
tancada.
El concepte del que és un "secret d'Estat" per a la Xina és gairebé inabastable, i el Govern s'escuda en la
seguretat nacional per castigar la llibertat d'expressió o no facilitar les dades del nombre d'ajusticiats cada
any.
"Cal molta de la informació que estem buscant", ha declarat durant la trobada avui la representant
estatunidenca del comitè, Felice Gaer.
Grups protibetans han aprofitat la reunió, celebrada divendres i avui, per treure a la llum les presumptes
violacions portades a terme per la Xina entre la població d'aquesta ètnia, especialment després de les
protestes que van arrencar a Lhasa a mitjan març passat i es van estendre ràpidament a la resta de
territoris de població tibetana existents a la Xina.
El Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD) ha denunciat davant del tribunal creat per
l'ONU que més de 120 tibetans desarmats havien estat assassinats durant les manifestacions. La Xina, que
no ha respost sobre aquestes suposades morts, ha argüit avui a Ginebra que les mesures posades en marxa
tenien com a finalitat única reinstaurar l'ordre.
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