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Dear Minister,

Please allow me to express my concern about human rights lawyer and 
prisoner of conscience Wang Quanzhang. He has been detained since 
August 2015. 

I urgently call on you to release Wang Quanzhang immediately and 
unconditionally, and to ensure that while in detention he has access to 
his family and lawyers of his choice, and is protected from torture and 
other ill-treatment.

Yours sincerely,

De Chinese advocaat Wang Quanzhang werd in augustus 
2015 opgepakt. Hij zou de ‘staatsmacht ondermijnen’. Wang 
behartigde de belangen van een spirituele beweging en van 
activisten die corruptie willen aanpakken. De autoriteiten zijn 
hier niet van gediend. Het is niet bekend hoe Wang eraan toe 
is. Zijn familie en de advocaten die zij in de arm namen, mogen 
hem niet bezoeken. 
PROTESTEER HIERTEGEN EN VRAAG OM WANGS VRIJLATING! 

Als je meedoet aan Amnesty’s spoedacties ontvang je maximaal twee keer per maand een 
e-mail wanneer iemand direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je de 
actieoproep. Afmelden kan in elke e-mail. We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens 
om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy.

 JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN.  

  VRAAG DE VRIJLATING VAN 
  WANG QUANZHANG 
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Amnesty International 
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam 
The Netherlands 
servicecenter@amnesty.nl



Minister of Public Security, Zhao Kezhi

Dear Minister,

Please allow me to express my concern about human rights lawyer Wang Quanzhang who was persecuted in an 
unprecedented, ongoing government crackdown targeting lawyers and activists in China since July 2015. 

Wang Quanzhang has been held incommunicado since August 2015. His family has no information on his physical 
and mental condition. He was indicted on 14 February 2017 on the charge of “subverting state power”.

I urgently call on you to release Wang Quanzhang immediately and unconditionally since he is a prisoner of 
conscience, and to ensure that he has access to his family and lawyers of his choice while in detention.

I further urge you to ensure that he is protected from torture and other ill-treatment.

Yours sincerely,

Wang Quanzhang werd in augustus 2015 opgepakt nadat de Chinese politie een 
grote klopjacht op mensenrechtenadvocaten en activisten was begonnen. Dit 
gebeurde nadat meer dan honderd advocaten een verklaring tekenden waarin 
ze de verdwijning van mensenrechtenadvocaat Wang Yu veroordeelden. Wang 
Quanzhang is de enige van hen die nog in afwachting is van zijn rechtszaak.

 MENSENRECHTENADVOCAAT
Het was de Chinese autoriteiten een doorn in het oog dat Wang Quanzhang 
de rechten verdedigde van leden van de Falun Gong, een spirituele beweging 
die in China wordt onderdrukt. Ook kwam hij op voor activisten die corruptie 
willen tegengaan en meer openheid van de regering vragen. Amnesty 
beschouwt hem als gewetensgevangene.

 RISICO OM GEMARTELD TE WORDEN
Sinds Wang vastzit, heeft hij geen bezoek mogen ontvangen van zijn familie 
en de advocaten die zij vroegen hem te verdedigen. Het is dus niet bekend 
hoe het met zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid is. Andere advocaten 
die tijdens de klopjacht in 2015 werden opgepakt, zeiden dat ze tijdens hun 
detentie bedwelmd waren en werden mishandeld. Daarom is er gegronde 
vrees dat Wang het risico loopt om gemarteld te worden.

 KOM IN ACTIE! VRAAG OM DE 
 ONMIDDELLIJKE VRIJLATING VAN 
 WANG QUANZHANG! 

Stuur de petitie voor 1 augustus 2018 naar:
Amnesty International 
Afdeling Mobilisatie en Actie 
Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam 

©
 Privé foto

  OPGEPAKT TIJDENS HEKSENJACHT 


