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Xi Jinping –un reformist
la cârma Chinei

Pe cale să se consacre drept prima putere economică a lumii, China intră din martie,
oficial, în era Xi Jinping (59 de ani), liderul devenit deja secretar general al Partidului
Comunist. El va fi preşedintele ţării pentru următorii zece ani, fiind primul conducător
născut după instaurarea regimului fondat de către Mao, în 1949. Fiul unui “erou al
revoluţiei”, el este în acest sens unul dintre “prinţii roşii”, considerat reformist, afabil, nu
total lipsit de jovialitate şi relaxat la televiziune.

Î

nsă, dincolo de faţadă, acest bărbat
rămâne, deocamdată, o enigmă. Soţia
sa, Peng Liyuan, o cântăreaţă avansată
la gradul de general de armată este, de altfel,
mai cunoscută decât el. Cuplul are o fiică ce
se află, potrivit unor informaţii, la studii în
Statele Unite, la Harvard, sub un nume fals.
Unii experţi îl consideră pe Xi Jinping un
conservator lipsit de charismă, dar alţii invocă
deja primele măsuri de deschidere luate de
acesta la finele anului trecut. Propunerile sale
pentru “îmbunătăţirea stilului de muncă şi
legături strânse cu masele” au fost urmate de
eliberarea bruscă şi masivă de petiţionari de
la un centru de detenţie special din Beijing - o
“închisoare neagră” extrajudiciară -, iar unele
sentinţe dure date de instanţe unor persoane
care interceptau petiţionarii, împiedicându-i
să se exprime, ar putea fi indicatori ai
democratizării. Xi Jinping a mai dat un mesaj

important, declarând că fenomenul corupţiei
trebuie să fie combătut permanent şi fără
milă.” Trebuie să sancţionăm fiecare act de
corupţie, să pedepsim fiecare oficial corupt şi
să eliminăm de la rădăcină tot ce dă naştere
corupţiei, astfel încât să câştigăm încrederea
oamenilor cu rezultate reale (…) Membrii de
partid ar trebui să ţină cont de faptul că nimeni
nu se poate bucura de o putere absolută, mai
presus de lege. Oricine îşi exercită puterea ar
trebui să servească poporul, să fie responsabil
pentru oameni şi să accepte conştient
supravegherea poporului”, a avertizat Xi
Jinping. Potrivit Comisiei Centrale pentru
Disciplină şi Inspecţie a Partidului Comunist
Chinez, anul trecut peste 4.600 de funcţionari
de la diferite niveluri au fost sancţionaţi pentru
fapte de indisciplină şi corupţie.
Un alt semnal al modernizării în epoca Xi
Jinping îl constituie apariţia unui microblog

chinez care-i e dedicat, Sina Weibo, un fel de
fan-club devenit viral, după ce a atras peste
620.000 de urmăritori de la înfiinţarea sa în 21
noiembrie 2012. Conţinutul microblogului
se încadrează în general în trei categorii:
actualizări live ale călătoriilor lui Xi, fotografii
din viaţa sa de familie, inclusiv instantanee din
arhiva personală, şi relatări ale mass-media şi ale
partidului privitoare la noul lider. Xi este numit
pe blog “Xi Dada”, ceea ce înseamnă unchi
în dialectul chinezesc din nord-est, iar soţia
sa, Peng Liyuan, este menţionată ca “Mama
Peng”. În plus, site-ul publică actualizări despre
Xi mult mai devreme decât presa controlată
de stat, ceea ce a dat naştere bănuielii că blogul
a fost creat de propria echipă de relaţii publice
a lui Xi, pentru a-i crea o imagine pozitivă. Cu
toate acestea, proprietarul microblogului a
susţinut că este un simplu cetăţean, născut
în 1980 şi absolvent al Universităţii Xian de
Ştiinţe Electronice şi Tehnologie. Tânărul a
precizat, de asemenea:”Eu nu sunt membru
al Partidului Comunist Chinez şi nici vreun
oficial. Sunt un funcţionar obişnuit. Obama,
Putin şi alţii au fan-cluburi, aşa că şi eu am
dreptul să fac un Fan Club Xi Jinping”.
(M.F.)
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