MI5 otkrio kinesku špijunku u parlamentu
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Britanska obavještajna služba MI5 upozorila je zastupnike na djelovanje navodne agentice
kineske vlade u parlamentu, priopćile su u četvrtak vlasti.
Konzervativni zastupnik Iain Duncan Smith, veoma kritičan prema kineskom režimu, rekao je u
obraćanju kolegama da je "MI5 kontaktirao s predsjednikom" (Zastupničkog doma) te da ovaj
"upozorava zastupnike da je agent kineske vlade djelovao u parlamentu".
Služba predsjednika Zastupničkog doma Lindsayja Hoylea potvrdila je da je poslala obavijest "u
dogovoru sa sigurnosnom službom", bez drugog komentara.
"Znam da će se mnogi zabrinuti zbog činjenice da je osoba koja je svjesno sudjelovala u
političkom djelovanju za račun Kineske komunističke partije ciljala na parlamentarne
zastupnike", napisala je na Twitteru ministrica unutarnjih poslova Priti Patel.
No istaknula je da je njezino identificiranje bilo "rezultat čvrstih sustava koje je Velika Britanija
uspostavila kako bi otkrila upletanja izvana i svaku možebitnu prijetnju za našu demokraciju".
Kinesko veleposlanstvo u Londonu zanijekalo je optužbe poručivši: "Nemamo potrebu i nikada
ne želimo 'kupovati utjecaj' u stranom parlamentu". "Odlučno se protivimo klevetanju i
zastrašivanju kineske zajednice u Velikoj Britaniji", dodalo je.
U upozorenju koje je izdao MI5, a prenijeli mediji, navodi se da je riječ o Christine Lee koja je
"svjesno sudjelovala u aktivnostima političkog upletanja za račun Odjela za rad Ujedinjene
fronte Kineske komunističke partije".
Usto je posredovala u isplati "financijskih donacija političkim strankama te sadašnjim i budućim
parlamentarnim zastupnicima u Velikoj Britaniji", navodi isti izvor, a novac je stizao od stranih
državljana iz Kine i iz Hong Konga.
Christine Lee je navodno isplatila stotine tisuća funta Barryju Gardineru, bivšem visokom
dužnosniku Laburističke stranke i samoj stranci.
Fotografirala se s bivšim konzervativnim premijerom Davidom Cameronom na jednom događaju
2015., a u drugoj prigodi s bivšim predsjednikom laburista Jeremyjem Corbynom.
G. 2019. konzervativna premijerka Theresa May odlikovala je Christine Lee za doprinos u
uspostavi prijateljskih veza s Kinom.
Barry Gardiner se oglasio priopćenjem u kojemu navodi da je sve donacije prijavio po
propisima, dodajući da je sin Christine Lee radio za njega sve dok u četvrtak nije dao ostavku.
Zastupnik Iain Duncan Smith je izrazio zabrinutost zbog toga što Lee još nije uhićena, nego joj
je samo zabranjen ulazak u parlament. Pozvao je i na izmjenu pravila akreditacije u parlamentu.
Ime Duncana Smitha je na popisu britanskih političara kojima je Peking uveo sankcije zbog toga
što su kritizirali njegovu politiku prema Ujgurima. (Hina)
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