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Mijn Twee China’s
Het Levensverhaal van een contrarevolutionair Chinees
Baiqiao Tang met Damon DiMarco
Op dit moment worden mensen in China in de gevangenis gezet en worden ze
gemarteld door hun eigen regering. Deze mensen zijn niet veroordeeld wegens
criminaliteit, zoals moord of doodslag, diefstal of terrorisme. Zij hebben niets verkeerds
gedaan. Zij zijn studentenleiders, journalisten, bloggers, mensenrechtenactivisten,
monniken. Hun misdaad is dat zij alleen maar democratie willen! Zij willen hun geluid
laten horen in eigen land dat zij hebben helpen opbouwen.
Mijn Twee China’s is het levensverhaal van zo’n politiek gevangene. Baiqiao Tang is een
van China’s meest invloedrijke dissidenten. Tang’s name werd een legende tijdens het
bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede (het Tian An Men Plein). Tijdens de
afgelopen 21 jaar, blijft hij op de voorgrond staan van de pro-democratische beweging
in China. He zweert dat hij blijft strijden totdat zijn droom van een vrij China is bereikt.
In 1989, Tang was een studentenleider die de pro-democratische demonstraties
organiseerde in de provincie Hunan . Op 4 juni van dat jaar, de Chinese
Communistische Partij (CCP) vermorzelde de beweging die geleid werd door Tang,
tegen de achtergrond van het nu bekende Tian An Men bloedbad. Tijdens de nationaal
brede onderdrukking tegen Chinese “contrarevolutionairen”, de CCP kondigde een
opsporingsbevel af om Tang te arresteren. Tang herinnert zich in detail de shock die hij
ervaarde toen hij zijn eigen gezicht zag op een gezocht-poster was opgeplakt op een
treinstation. Hij probeerde te vluchten naar Macau maar werd gearresteerd voordat hij
de grens passeerde. In de gevangenis was Tang ooggetuige en hij maakte zelf de
Middeleeuwse mishandelingen mee die geen enkel mens zal mogen meemaken.
Uiteindelijk vluchtte hij naar Amerika met hulp van de Amerikaanse regering.
Nu leeft hij in ballingschap in New York. Baiqiao Tang wordt een levende legende
tussen miljoenen mensen die strijden voor een vrije en open samenleving, wereldwijd.
China’s recente astronomische groei tot een prominente plaats op het wereldpodium
brengt China’s overheid onder extreme druk om tot verbetering van de mensenrechten
in eigen land te komen.

Dit unieke, actuele, hartverscheurende en uitermate inspirerende levensverhaal zal
weerklank vinden bij mensen met verschillende achtergronden. Zeker bij degenen die
geïnteresseerd zijn in mensenrechten en de toekomst van een open samenleving
########
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