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Deres Eksellense,  

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring for Zhang Zhan, en kristen aktivist, 

menneskerettighetsforkjemper og tidligere advokat. Hun har vært fengslet siden 14. mai da politiet 

arresterte henne etter at hun rapporterte om utbruddet av koronavirus i Wuhan. Hun sitter arrestert i 

Pudong Distriktsfengsel i Shanghai, anklaget for å "starte krangel, forstyrre sosial stabilitet og skape 

problemer med offentlig orden".  

Jeg hører bekymringsfulle rapporter om at Zhangs helse forverres. På begynnelsen av sommeren 

startet hun en sultestreik for å protestere mot sin forvaring. Personalet reagerte da med å tvangsfôre 

henne. Jeg gjør Dem oppmerksom på Malta-konvensjonen, ratifisert av FNs medlemsstater, som 

fastslår at tvangsmating er å definere som tortur og dermed er i strid med menneskerettighetene. FNs 

konvensjon mot tortur, som Kina er part i, forbyr bruk av slik nedverdigende behandling.  

Deres Eksellense, Zhang har bare praktisert sin rett til ytringsfrihet og har fredelig forsvart 

grunnleggende menneskerettigheter. Videoene hun publiserte, var av offentlig interesse. Derfor ber 

jeg vennligst om at myndighetene revurderer hennes sak. Hun kan få en dom på opptil fem-seks år for 

sin rapportering om Covid-19, der hun stilte relevante spørsmål om regjeringens håndtering av 

pandemien. Hun står nå overfor forfølgelse kun for å ha benyttet sin rettmessige ytringsfrihet. Jeg 

håper at de kinesiske myndigheter vil ta hensyn og vise medfølelse i behandlingen av Zhang Zhan.  

Jeg ber derfor ydmykt om at De griper inn for å sikre at:  

• Zhang Zhan umiddelbart blir løslatt fra forvaring og overført til en trygg helseinstitusjon i 

henhold til hennes eget ønske;  

• i påvente av løslatelse, blir sikret en rettferdig prosess og rettferdig rettssak, inkludert 

beskyttelse mot tortur;   

• og at kinesiske menneskerettighetsforkjempere og aktivister får beskyttelse og sikres større 

frihet  

  

Vennlig hilsen 

 


