
O QUE QUEREMOS?

PORQUE PRECISAMOS DE SI?

LOCAL:
 

Nº DE PESSOAS:

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:

AÇÃO:  

  

 

 

  

  

  

QUANDO:

PREPARAÇÃO:  

DURAÇÃO:  

TERIAL:MA TEMA / CAMPANHA:

 

AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

LIBERDADE IMEDIATA E INCONDICIONAL PARA 
ZHANG ZHAN

Queremos que Zhang Zhan seja libertada imediata e incondicionalmente e, até que a sua libertação se 
verifique, as autoridades chinesas devem aceitar o pedido de fiança médica, apresentado pela família.

Quando a cidade de Wuhan entrou em confinamento – na 
altura, o epicentro do surto da COVID-19 na China – Zhang 
Zhan, uma antiga advogada de direitos humanos, foi uma 
das poucas cidadãs jornalistas que divulgou informações 
sobre a crise que se desenrolava. Através das redes sociais, 
denunciou a forma como elementos do governo chinês 
tinham detido jornalistas independentes e perseguido 
familiares de pacientes com COVID-19. Contudo, pelo seu 
trabalho independente dos órgãos de comunicação social 
controlados pelo Estado, encontra-se em grave perigo.

No dia 14 de maio de 2020, Zhang Zhan desapareceu de 
Wuhan. Mais tarde, foi revelado que tinha sido detida pela 
polícia em Xangai, a mais de 640 km de distância.  
A sua detenção foi uma tentativa de silenciamento que 
terminou com a sua condenação a quatro anos de prisão,  
por “começar distúrbios e provocar problemas”.

Posteriormente, já em junho de 2020, iniciou uma greve de 
fome como forma de protesto contra a sua detenção e, em dezembro desse ano, o seu corpo estava tão debilitado 
que teve de comparecer numa audiência em tribunal numa cadeira de rodas. Atualmente, Zhang Zhan continua 
em greve de fome parcial e a Amnistia Internacional soube recentemente que a sua vida está verdadeiramente em 
perigo. A família não está otimista que ela sobreviva ao inverno.

A urgência e a injustiça do caso de Zhang Zhan falam por si, pelo que deve ser libertada imediatamente. 
Contamos com a sua ação?

Assinatura de petição e envio de e-mail

29 de janeiro de 2022

Onde quer que esteja Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Direitos humanos no mundo; 
Maratona de Cartas

Fácil

1 pessoa. Ação individual

5 a 10 minutos

5 minutos



PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre Zhang Zhan e o estado dos direitos humanos na China:

• Relatório anual sobre o estado dos direitos humanos no mundo (página 119, apenas disponível em inglês): 

www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2021/03/Amnesty_Report_2020.pdf

• www.amnistia.pt/amnistia-internacional-lanca-20a-edicao-do-maior-projeto-global-de-ativismo

• www.amnistia.pt/covid-19-ataque-global-a-liberdade-de-expressao-e-impacto-na-crise-de-saude-publica

GUIA DE AÇÃO

1. Assinar a petição em: www.amnistia.pt/peticao/zhang-zhan/ 

2. Partilhar com familiares e amigos: Fale do caso de Zhang Zhan com os seus familiares e amigos. 
Em casa, utilizando SMS ou outra forma de contacto, inicie uma conversa sobre este caso, as suas 
implicações e convide as pessoas a assinarem a petição.

3. Partilhar nas redes sociais: Partilhe o link da petição nas suas redes sociais (Instagram, Facebook, 
Twitter ou outra) para que mais pessoas assinem. Se preferir, pode partilhar os posts que encontrará 
nas redes sociais da Amnistia Internacional Portugal (@amnistiapt).

Ao partilhar nas redes sociais, opte por escrever a sua própria mensagem ou utilizar alguma das que 
sugerimos de seguida:

• Zhang Zhan, uma antiga advogada, foi condenada a 4 anos de prisão por ter exposto como as 
autoridades chinesas lidaram com o início da pandemia, em Wuhan. Hoje, em greve de fome parcial 
há meses, precisa da nossa ação para que seja feita justiça. Assinem!  
www.amnistia.pt/peticao/zhang-zhan 

• Para Zhang Zhan apenas a verdade importa. Foi uma das corajosas cidadãs jornalistas que divulgou 
o que se passava em Wuhan, em fevereiro de 2020. Hoje, está presa por ter revelado o que muitos 
queriam que não se soubesse. Deve ser libertada imediatamente:  
www.amnistia.pt/peticao/zhang-zhan

• Zhang Zhan: “Devemos sempre procurar a verdade e procurá-la a qualquer custo. A verdade sempre 
foi o bem mais precioso no mundo.” Mas, por ter defendido a verdade, Zhang Zhan foi injustamente 
colocada presa na China. Deve ser libertada imediatamente: www.amnistia.pt/peticao/zhang-zhan

QUAL É A SUA MISSÃO?

1. Assinar a petição dirigida ao presidente da China, Xi Jinping.

2. Partilhar com familiares e amigos.

3. Partilhar a petição nas redes sociais.
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