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UVĚZNĚNA ZA BOJ 
PROTI KORUPCI
Aktivistka Liu Ping byla v roce 2014 odsouzena k více 
než šesti rokům vězení krátce poté, co zorganizovala 
demonstraci. Tou chtěla apelovat na čínskou vládu, aby 
důkladněji bojovala proti korupci. Je jednou z mnoha lidí, 
kteří byli odsouzeni a drženi kvůli jejich spojení s „Hnutím 
nových občanů“ (New Citizen’s Movement), sítí aktivistů 
bojujících za dodržování lidských práv v Číně.

Ve svém boji proti korupci se Liu Ping snažila přesvědčit čínské vládní úředníky, aby zveřejnili svá majetková jmění a 
zprůhlednili investice. Aktivistka byla shledána vinnou za „vyvolávání hádek a způsobování potíží“, „shromažďování davu 
k narušování pořádku na veřejném místě“ a „použití zlého kultu ke znevažování práva“. U soudu navíc Liu Ping uvedla, že ji ve 
vazbě mučili - policistka ji při výslechu chytila za vlasy a praštila její hlavou o železné mříže.

Odsouzení Liu Ping je součástí širšího zákroku čínské vlády proti hnutí, které podporuje aktivity občanské společnosti a diskuse 
o sociálních a politických problémech. Případ znovu prokazuje pokrytectví čínských úřadů, které tvrdí, že zasahují proti korup-
ci, ale zatím postihují ty, kteří se ji snaží odhalit.

Podpořte spravedlnost a napište čínskému prezidentovi s žádostí o osvobození Liu Ping ještě dnes. 

NAPIŠTE ČÍNSKÉMU PREZIDENTOVI
Žádejte okamžité a nepodmíněné propuštění Liu Ping. Poukažte na pokrytectví čínské 
vlády, která tvrdí, že se snaží bojovat proti korupci, ale přitom zatkla aktivistku, která 
žádala větší transparentnost úřadů.

PIŠTE NA ADRESU: 
President Xi Jinping, The State Council General Office, 2 Fuyoujie, Xichengqu, Beijin-
gshi 100017, People’s Republic of China
Fax: +86 10 6238 1025

NAPIŠTE POVZBUZUJÍCÍ DOPIS PŘÍMO LIU PING
Už 2. prosince oslaví Liu padesáté narozeniny, pošlete ji do vězení blahopřání. 
Psát zprávy a posílat fotky či obrázky jí můžete také na jejích tumblerových stránkách 
messagesforliuping. tumblr.com

PIŠTE NA ADRESU:
Liu Ping, Jiangxi Nanchang Women’s Prison, 630 Changzheng Road, Zhang Leng 
County, Nanchang City, Jiangxi Province, 330100, People’s Republic of China


