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Požádejte ho, aby zastavil zastrašování Ni Ju-lan 
a její rodiny.

Wang Xiaohong
Director of Beijing Municipal Public Security Bureau 
(Ředitel Pekingského úřadu pro městskou bezpečnost)
No. 9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu
Beijingshi 100740
People’s Republic of China

Oslovení: Dear Director (Vážený pane řediteli)

Ni Ju-lan nemůže dostávat poštu. Proto, prosím, 
zveřejněte svou fotku se zprávou vyjadřující 
podporu na sociálních sítích, např. 
„Ni Ju-lan, jsi moc odvážná – jsme s Tebou! 
#NiYulan“

V čínštině:
# ! !

#Niyulan

Nezapomeňte, prosím,
připojit hashtag #NiYulan.

Ukažte Ni Ju-lan, 
že stojíte na její straně

Napište řediteli pekingské 
městské bezpečnosti.

Ni Ju-lan celé roky čelí násilnému obtěžování, 
protože se zastává těch, kteří byli vystěhováni 
ze svých domovů. Bývalá právnička podporovala 
desítky a desítky lidí, kteří byli nuceni opustit 
své domovy kvůli lukrativním stavebním 
projektům. Sama patří mezi tisícovku lidí, kterým 
zdemolovali domy kvůli olympijským hrám 
v Pekingu v roce 2008.

Vláda na její aktivismus zareagovala zastrašováním 
jí i její rodiny a myslela, že tím zastaví její práci. 
Ni Ju-lan opakovaně zatkli a během vazby bili 
tak, že je teď na invalidním vozíku. Pronásledovali 
ji téměř 20 let. Celá rodina byla pod policejním 
dohledem, vláda jim vyhrožovala a vystěhovala je 
z každého domova, který si našli.

V březnu 2016 úřady odmítly vydat Ni 
cestovní dokumenty do USA, kde si měla 
převzít mezinárodní cenu za svou odvahu. 

V dubnu 2017 k ní do pronajatého bytu vpadla 
skupina mužů a Ni, její dceru i manžela prostě 
opět vyhodili na ulici. Když si našli dočasné 
bydlení, znovu je tam pronásleduje policie.
Ni Ju-lan přesto nepřemýšlí o tom, že by lidem 
přestala pomáhat v obraně jejich práv. Teď je 
řada na nás, abychom se postavili za ta její.

Řekněte Číně, aby zastavila 
pronásledování Ni Ju-lan.

 NI JU-LAN 
 OBRÁNKYNĚ LIDSKÝCH PRÁV 
 ČÍNA 

 BEZDOMOVKYNÍ KVŮLI 
 OBRANĚ PRÁV 
 NA BYDLENÍ 

倪玉兰，你真的很勇敢！我们会与您同心面对

NAPIŠ DOPIS

ZMĚŇ ŽIVOT


