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SKAZANA NA BEZDOMNOŚĆ
ZA OBRONĘ PRAW 
LOKATORÓW 
NI YULAN 
OBROŃCZYNI PRAW CZŁOWIEKA, CHINY



NAPISZ LIST

ZMIEŃ ŻYCIE

Ni Yulan naraziła się na lata brutalnych 
prześladowań za obronę osób eksmitowanych  
ze swoich domów. Jako prawniczka pomagała 
wielu osobom, które z powodu realizacji 
lukratywnych projektów budowlanych wyrzucono 
z domów, a sama była wśród tysięcy tych, 
których mieszkania zostały wyburzone w związku 
z organizacją Igrzysk Olimpijskich w Pekinie  
w 2008 roku.

Odpowiedzią rządu na jej działalność było 
nękanie Ni Yulan i jej rodziny w nadziei  
na położenie kresu jej pracy. Wielokrotnie ją 
aresztowano, a w areszcie pobito tak mocno,  
że teraz musi używać wózka inwalidzkiego. 
Prześladowano ją przez blisko 20 lat, inwigilując 
ją i jej rodzinę, grożąc im i eksmitując ich  
z kolejnych domów. 

W marcu 2016 roku władze odmówiły jej 
wydania paszportu na podróż do USA, gdzie 
miała odebrać międzynarodową nagrodę.  
W kwietniu 2017 roku kilku mężczyzn wpadło  
do mieszkania, które wynajmowała Ni Yulan. 
Chwycili ją, jej męża i córkę i wyrzucili ich  
z domu. Przez pewien czas małżonkowie byli 
zmuszeni do spania na ulicy, a obecnie żyją  
w tymczasowym mieszkaniu pod stałym 
nadzorem policji. Mimo to Ni Yulan nadal chce 
pomagać ludziom w walce o swoje prawa.  
Czas, żebyśmy stanęli w jej obronie.

Wezwij władze Chin do zaprzestania nękania  
Ni Yulan.

NI YULAN  
OBROŃCZYNI PRAW CZŁOWIEKA, CHINY

Napisz do Dyrektora 
Miejskiego Biura 
Bezpieczeństwa w Pekinie

Pokaż Ni Yulan,  
że ją wspierasz

Wezwij go do zaprzestania prześladowania Ni Yulan i jej rodziny.
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Ni Yulan nie może otrzymywać maili, więc zamieść post  

ze zdjęciem i wyrazami wsparcia w mediach społecznościowych.

 

np. „Jesteś bardzo dzielna #NiYulan – jesteśmy z Tobą!”

Po chińsku: #  

#NiYulan 

Pamiętaj, żeby użyć hashtagu #NiYulan


