
 

  

 

 

Požadujte po něm, aby byla Chow Hang-tung okamžitě 
propuštěna a její obvinění stažena. Je uvězněna za to, že 
chtěla důstojně připomenout památku obětí masakru na 
pekingském náměstí Nebeského klidu z roku 1989.
 
Dopis pošlete na adresu: 
Secretary for Justice
(Ministr spravedlnosti) 
Department of Justice
G/F, Main Wing, Justice Place, 
18 Lower Albert Road, Central, Hong Kong

Nebo na e-mail: sjo@doj.gov.hk 

Pošlete Chow svůj vzkaz podpory a naděje a pomozte
jí tak udržet si silného ducha. Pokud máte stejně jako 
Chow rádi kočky nebo alpaky, můžete je nakreslit ke
svým vzkazům nebo přiložit jejich fotku či obrázek.

Vzkazy následně vyfoťte a zveřejněte
na Facebooku s označením Chow:
https://www.facebook.com/tonyeechowpages/
 
Poté můžete vzkaz poslat na adresu: 
PO Box No.75, 
Ma On Shan Post Office, New Territories, 
Hong Kong 

*Poznámka: Na obálku prosím nepište její ani své jméno!*

Podpořte nespravedlivě 
uvězněnou Chow vzkazem 
solidarity 

Napište hongkongskému 
ministru spravedlnosti

Hongkongská právnička a lidskoprávní aktivistka 
Chow Hang-tung chtěla spolu s dalšími lidmi 
zapálit svíčku za oběti vojenského masakru na 
pekingském náměstí Nebeského klidu z roku 
1989. Místní orgány ji za to však obvinily 
z „podněcování k podvratné činnosti“.
Hrozí jí trest až deseti let vězení.

Chow Hang-tung je předsedkyně hongkongského 
uskupení demokratických organizací, které 
vzpomínkovou akci každoročně pořádají už desítky 
let. V souvislosti s touto akcí si odpykává ještě 
dva další nespravedlivé tresty za to, že pozvání na 
shromáždění sdílela na sociálních sítích.

Její obvinění se opírá o represivní zákon o národní 
bezpečnosti, který hongkongská správa přijala 
v roce 2020. Využívá ho k potlačení jakéhokoliv 

nesouhlasu s vládou komunistické Číny. Ruku 
v ruce s tím, jak čínská vláda eskaluje svoje 
zásahy proti svobodě projevu v Hongkongu, hrozí, 
že zásah na náměstí Nebeského klidu v roce 
1989 bude vymazán z paměti lidí.

Tato vigilie je největší vzpomínkovou akcí na 
masakr, který se odehrál na pekingském náměstí 
Nebeského klidu začátkem června 1989, kdy 
byly při tvrdém zásahu armády zatčeny, zraněny 
a zabity tisíce protestujících. Demonstranti 
tehdy požadovali demokratizaci země a přijetí 
ekonomických reforem.

Postavíte se s námi proti nespravedlivému trestu 
pro Chow Hang-tung?
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