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Mr. A83/032 11 Jmli 1983

ECT HIEUW MINISTERIE VOOR STAATSVEILIGHEID IN CHINA

Op 6 juni j.l. rond de opening plaats Tan China*s nesde Nationale Volkscongres:

het Chinese parlement. Tijdens de eerste zitting Tan dit ooilege, waarroor

bijna 3.000 gedelegeerden in Beijing (Peking) bijeenkwamen, kondigde premier

de oprichting aan ran een ministerie roor Staatsreiligheid. Tot

hoofd Tan het nieuwe regeringsorgaan werd benoemd, een tot dusTerre

weinig bekende topfunetionaris Tan het reeds bestaande Ministerie Tan Publieke

Veiligheid. Terklaarde de opriehting Tan de nieuwe Teiligheidsdienst uit

het Terlangen TU de Chinese partij- en regeringsleiding naar een effectiere

bestrijding Tan spionage en andere "contra-reTolutionaire1* «isdrÖTen in de

Volksrepubliek China. Daarnaast moet de instelling Tan het ministerie Toor

StaatsTsiligheid waarschijnlijk ook geïnterpreteerd worden als een nieuwe Ter-

•terking Tan de machtspositie Tan •
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••t Chineae inlichtingen- «n Teiligheidaapparaat r66r het______«__»_»______»•—.___.___—•_»_——..•._&&___••«••««•»_«»—»

•at inlichtingen- on Teiligheidaapparaat Tan da Volkarepubliek China

werd in 1?A9 aameageateld uit drie onder regeringstoezieht staande

diensten. De offenaieve inlichtingendienst werd in da jaren Tijftig

gereorganiseerd en ressorteert sindsdien als Tiaoehabu (onderzoek

afdeling) rechtstreeks onder het Centraal Comité Tan de CCP. Onder

de dekmantel Tan o.a. diplomaten en journalisten of als illegal *)

verzamelen de functionarissen Tan de Tiaoohabu informatie in het

buitenland. Binnen de Volkarepubliek zelf is dit partijorgaan belast

met de analyae Tan de verkregen inlichtingen en de reerutering Tan in

China Terblijvende vreemdelingen.

De militaire inlichtingendienst wordt nog steeds gevormd door de tweede

en derde afdeling Tan de generale ataf Tan het Chineae Volksbevrijdings-

leger en ataat ala zodanig onder het toezicht Tan het ministerie Tan

•ationale Defensie. De tweede afdeling ia uitaluitend binnen de Volks-

republiek zelf actief en houdt zich o.a. bazig met teehaiache acties*

Het militaire inlichtingenwerk in het buitenland Talt onder de verant-

woordelijkheid Tan de derde afdeling, in het Chinees Qingbaobu genaamd.

De functionarissen Tan de Qingbaobu zijn doorgaana onder de dekmantel

Tan bijvoorbeeld militaire attaché, maar ook ala illegal werkzaam.

Bet ministerie Tan Publieke Veiligheid met de Chineae naam Gonganbu

waa tot Toor kort de enige Teiligheidsdienst Tan de Volkarepubliek

China. Iet orgaan fungeerde voor de opening Tan het zeade Bationale

Volkacongrea ala een soort nationale politiemacht of ataatapolitie

belast met de zorg voor de binnenlandse veiligheid en de oontra-

apionage. In het buitenland beatond haar taak onder meer uit de be-

veiliging van ambassades, consulaten en andere Chiaeae Teatigingen.

•at Gonganbu heeft in het raeanta Terleden ala steunpilaar Tan het

orthodoxe maoXsme aan belangrijke rol in da Chinese binnenlandse poli-

tiek gespeeld* Tijdene de Culturele BaTolutie gebruikte de invloedrijke

*) Ion illegal ia aan inliehtingenoffloier dia Toor
Bijn werkzaamheden i» hot buitenland gebruik maakt
TBA aan valae identiteit mat aan bijpasaend (fiatiaf)
Terleden.
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*) hat politie-apparaat tar endaratauming van da groap radi-

ealan rond , da vroaw van . Bovendien vormde hat

ministerie van Publieke Veiligheid in 1975 da machtsbasis van ••]

TOOT hij door als partij- an ragaringelaidar werd verkoren, moeat

la t«r achter deze functie» afstaan aan raap. da huidige aecretaria-generaal

van da CCP en preaier , aaiden pretage's van China'a

nieuwe "sterke man"

Hat nieuwe •i&iBterie_Toor_8taatBTeiligheid

Sen Tan de opvallendste Maatregelen die op het terrein van de binnenlandae

politiek door preaier tijdens de eerate zitting ran het zesde

Nationale Volkscongres verden aangekondigd, was de oprichting van een

•inisterie Toor Staatsveiligheid. De regeringsleider verklaarde dat het

nieuwe orgaan een betere leiding moet geven aan de bescherming van de

nationale veiligheid en de bestrijding van apionage. ***)» voor-

heen vice-ainister van Publieke Veiligheid ward tot hoofd van het nieuwe

•iniaterie benoemd.
De oprichting van een tweede veiligheidsdienst naast hat ministerie van

Publieke Veiligheid vordt door de Chinese leiders in verband gebracht

met de openstelling van China voor de buitenwereld. Dit onderdeel van

* ) wordt beaehouwd als de grondlegger van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten van de Volksrepubliek China. Hij behoorde
tot de gl-oep van vijf leden die leiding gaf aan da Culturele
Revolutie en waa tot aan zijn dood in 1975 als lid van hat Polit-
buro en het Centraal Comité van da CCP (In van da belangrijkste
figuren achter

** ) werd in januari 1975 door hat vierde Nationale Volks-
congres tot vice-premiar an ministar van publieke veiligheid be-
noemd. Hij heeft het Aaa^atgenoeade aabt waarschijnlijk bekleed
tot de dood van ap 8 januari 1976.

•••) De nieuwe minister voor'Staatsveiligheid werd op 10 mei 1917
geboren in Zhejiang, aan provincie aan de Oostehinase Zee. Vermoedelijk
ia hij na een carrière ia hat Chinese veiligheidsapparaat in 1964 be-
aoead tot vice— miniater van hat Oonganbu. Tijdens de Culturele Hevo-
lutie viel in ongenade maar in 1975 ward hij. daar toedoen van

weer in aijn oude functie harateld.
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China* 0 vernieuwing»- «n aoderniseringspolitiek sou geleid hebben tot de

verbreiding van "decadente westerse invloeden" «et als gevolg een toenaae

van de "contrarevolutionaire criminaliteit". Volgens westerse waarneaera

wordt tot dit ongewenste nevenverschijnsel ook de reeeate kaping van een

Chinees lijnvliegtuig naar Znid-Korea gerekend. Deze affaire vestigde de

aandacht van de Chinese regerings- en partijleiding op ernstige tekort-

koaingen in de Methodes van het bestaande veiligheidsapparaat. Met naae de

eoapetentie- en concurrentiestrijd tussen het ainisterie van Publieke

Veiligheid op centraal niveau «n de onafhankelijk van elkaar functionerende

veiligheidsantoriteiten in de provincies sou daar debet aan geweest zijn.

Het hieruit voortvloeiende gebrek aan coördinatie bij de bestrijding van

"contra revolutionaire" Misdrijven vorade waarschijnlijk oen van de be-

langrijkste factoren die tot de oprichting van het ainisterie voor Staats-

veiligheid hebben bijgedragen. i
In een eerste persverklaring *) wees in verband aet zijn benoeaing

vooral op de toeneaende spionage door agenten van bepaalde vreeade aogend-

heden in China. Zij zouden niet alleen Chinese staatsgeheiaen op het ooig

hebben, aaar ook "subversieve en destructieve" doelstellingen nastreven!»

In de aaandenvoorafgaande aan het zesde Nationale Volkscongres waren twaalf

belangrijke Chinese functionarissen aangehouden wegens het vercaaelen van

inlichtingen voor Taiwan, hetgeen vemoedelijk de aanleiding vorride tot deze

uiteenzetting van . Bovendien was in dezelfde periode in de Volksrepublii

de hoofdredacteur van een eoaaunistisch dagblad in Hongkong voor spionage-

activiteiten ten behoeve van de Verenigde Staten berecht en veroordeeld tot

•en gevangenisstraf van tien jaar.

De Chinese aassaaedia gebruiken spionagesehandalen doorgaans oa bij de be-

volking een overdreven vrees voor allerlei buitenlandse agenten aan te

kweken. Op deze "spionitis" inspelend stelde de nieuwe sinister in zijn

verklaring effectieve aaatregelen in het vooruitzicht ter bestrijding van

spionage en andere eontra-revolutionaire activiteiten gericht op het

"oaxderaijnon en ««verwerpen" van hot Chinese socialistisch systeea. De bur-

gers van de Volksrepubliek werden daarbij gewezen op do artikelen 53 on
54 van de Chinese grondwet, waarin do verplichting is vastgelegd oa staats-

geheiaen te bewaren en de veiligheid, eer en belangen Tan het aoederland

) Xiaaua Mows Agencj 21 jaai 1983*

- 5 -



- 5 -

te baseharaaa.

Orar da exacte taakvardaliag tmaaan da ainiatariaa Tan Staatarailighaid

aa Publiaka Veiligheid gaf aan da Chiaaaa par* gaan duidelijke

inforaatie. Haar ai ja caggan Bullan baida regeringaorgaaea aan aigan Ter-

antwoordelijkheid hebben* aaar in nauwe coördinatie aaadelen bij het

•oaaolidaraa onwraterken raa da "democratische Tolksdietatunr" •). Deze

rage foraularing kan niet het fait rerhullen dat de oprichting Tan een tweede

Teiligheidsdienst tan koste Tan da taken en da daarace aaaanhangande inrloed

Tan het raeda baataaada Tailighaidaapparaat «al gaan» Hiermee wordt de

mogelijkheid gaaohapan oa OTar ta gaan tot aan organisatorische an perso-

nele rernieuwing Tan aan sector, die zich in het recente rerleden heeft ge-

manifesteerd als aan bolwerk Tan da orthodox^aaolstische lijn an zich daaroa

waarschijnlijk aaar aoeieaam aaa da Tarandariagan aa da dood Tan wenst

aan te passen. Vaaait dit oogpunt beschouwd, Tormt da inatelling Tan het

ministerie Toor StaataTeiligheid aan nieuwe rersterking Tan de machtapositie

Tan .

Totnogtoe ia niet bakand op welke wijze het ainiateria Toor Staatsreilig-

heid georganiseerd aal worden. In da internationale pers **) wordt het

nieuwe Chinese regeringsorgaan Tergeleken met het KGB. Hierbij dient in

aanmerking te worden genomen dat het nieuwe ainiaterie in tegenstelling

tot het Sovjetrussisch Coaite Toor StaataTeiligheid geen inlichtingentaak

in het buitenland heeft gekregen. Kaar het Toorbeeld Tan het KGB zijn de

afgelopen waken achter wal bijaondera eenheden aaa het Chiaese Volksberrij-

dingsleger onttrokken an in het eiTiale Teiligheidaapparaat opgenomen.

Onder toezicht Tan het ainiaterie Toor StaataTeiligheid sullen sij ingezet

worden oa da binnenlandse Tailighaid te waarborgen. In dit kader cal hun

taak waarschijnlijk niet alleen bestaan uit grensbewaking an objectbeTeili-

ging, aaar zich ook uitstrekken tot da bestrijding Tan alles waardoor de

absolute leiding Tan de CCP wordt aangetast.

* ) Chinese aaaduidiag Toor hetgeen ia da marxiatiach-leniniatisch»
literatuur batar bakaad ataat als da dictatuur Taa het proletariaat.

**) La Monde, 8 juni 1983, Frankfurter Allgaaeine Zeitung 21 juni 1983


