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De 7 a 16 de dezembro de 2012

Escreva por Direitos
Tome uma atitude que transforma

A HISTÓRIA DE GAO ZHISHENG
Gao Zhisheng é um dos mais respeitados
advogados de direitos humanos da China.
Em dezembro de 2006, ele foi sentenciado
a uma pena de três anos de prisão,
suspensa por cinco anos, por “incitar a
subversão”. Apesar de terem permitido que
ele voltasse para casa, ele foi mantido,
ilegalmente, em prisão domiciliar junto
com sua esposa e seus filhos. Ele foi
torturado e humilhado. Em 2009, sua
família teve que fugir da China devido às
constantes intimidações que sofriam.
No dia 4 de fevereiro de 2009, após ser
levado de sua residência pela polícia, Gao
Zhisheng desapareceu. Mais de um ano
depois, no final de março de 2010, ele
reapareceu e concedeu uma entrevista
descrevendo as agruras por que passou,
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inclusive novas torturas. Ele contou que,
em uma ocasião, foi espancado tão
brutalmente que “por 48 horas, minha vida
esteve por um fio”.
Em abril de 2010, poucos dias depois da
entrevista, ele desapareceu novamente.
Vinte meses mais tarde, em dezembro de
2011, os meios de comunicação estatais
anunciaram que ele havia sido preso por
violar as condições de sua sentença
condicional. A notícia surpreendeu sua
família, que sequer sabia se ele estava vivo
ou morto.
Atualmente, Gao Zhisheng encontra-se
preso na penitenciária da comarca de
Shaya, no noroeste da China.

Demonstre solidariedade a Gao Zhisheng
Você pode enviar uma carta ou um cartão
postal para a cela onde Gao Zhisheng está.
Escreva para:
Gao Zhisheng
PO Box 15, Sub-box 16
Shaya County 842208
Xinjiang Uighur Autonomous Region
China

Escreva para o primeiro ministro
da China

n Peça-lhe que liberte Gao Zhisheng
imediatamente. Enquanto permanecer
na prisão, ele deverá ser protegido contra
torturas ou outros maus-tratos.
Para escrever o nome de Gao Zhisheng,
utilize caracteres chineses: 高智晟
Premier of the People’s Republic of China
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
China
Fax: +86 10 65961109
Inicie sua carta com: Your Excellency /
Vossa Excelência

