
4 JAAR CEL OMDAT ZE DE WAARHEID 
VERTELDE OVER CORONA  

ZHANG ZHAN 
(CHINA)
Burgerjournalist

‘We moeten de waarheid nastreven, ten koste van alles. Waarheid 
is altijd het allerbelangrijkste geweest. Het is ons leven.’
 - Zhang Zhan

Toen Wuhan aan het begin van de coronacrisis in China in 
lockdown ging, was Zhang Zhan (38) een van de weinigen 
die daar verslag van deed. Zhang Zhan wilde de waarheid 
naar buiten brengen. Daarom trok de voormalig advocaat in 
februari 2020 als burgerjournalist naar de belegerde stad 
waar de coronapandemie begon. Op sociale media deed ze 
verslag van overheidsvertegenwoordigers die onafhankelijke 
journalisten oppakten en familie van coronapatiënten lastigvielen. 
Burgerjournalisten waren op dat moment de enigen die vanuit 
Wuhan ongecensureerde informatie over de epidemie naar  
buiten brachten. 

ZHANG ZHAN ‘VERDWEEN’
Burgerjournalisten werken onafhankelijk van door de staat 
gecensureerde media. Omdat ze regelmatig informatie openbaren 

die de regering liever stilhoudt, worden ze voortdurend 
lastiggevallen. 

In mei 2020 ‘verdween’ Zhang Zhan. De autoriteiten bevestigden 
later dat de politie haar vasthield in Shanghai, 640 kilometer van 
Wuhan. In juni 2020 ging zij in hongerstaking uit protest tegen 
haar gevangenname. In december was zij zo verzwakt, dat ze in 
een rolstoel de rechtszaal binnenreed. De rechter veroordeelde 
haar tot 4 jaar gevangenisstraf vanwege ‘ruzie zoeken en 
problemen uitlokken’. Haar familie mag Zhang Zhan nog steeds 
niet bezoeken. 



  
STUUR JE BRIEF NAAR

President of the People’s
 Republic of China
Zhongnanhai 
Xichangan’jie 
Xichengqu, Beijing Shi 100017 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Dear President Xi, 

Citizen journalists like Zhang Zhan were the only source of uncensored, 
independent, and first-hand information about the coronavirus outbreak, 
publishing reports on social media and the internet despite constant harassment 
and repression. Yet, instead of being praised, Zhang Zhan received four years’ 
imprisonment for daring to report what she saw. If the Chinese authorities are 
serious about combating Covid-19 and preventing similar outbreaks from 
happening again, they must stop censorship and respect freedom of expression – 
free Zhang Zhan immediately and unconditionally.  

Yours sincerely,

Zhang Zhan
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt dat de kaarten  

bij Zhang Zhan terechtkomen)

 

TEKSTSUGGESTIE

Zhang Zhan, your dedication to 
reporting the truth will continue 
to inspire others. I will continue 
to support you and look forward 
to the day you regain freedom. 
Keep your spirits up!

[jouw naam + land]

(Zhang Zhan, jouw toewijding om verslag te 

doen van de waarheid, zal anderen blijven 

inspireren. Ik zal je blijven steunen en kijk uit 

naar de dag waarop je vrijkomt. Houd moed!)

STUUR JE KAART
NAAR

VERTALING

Geachte president Xi,
Burgerjournalisten als Zhang Zhan waren de enige bron van ongecensureerde, onafhankelijke informatie uit de 
eerste hand over de uitbraak van het coronavirus. Zij publiceerden op sociale media en internet ondanks 
constante bedreigingen en repressie. Toch werd Zhang Zhan niet geprezen, maar kreeg ze 4 jaar gevangenisstraf 
omdat ze verslag durfde te doen van wat ze zag. Als de Chinese autoriteiten echt het coronavirus willen verslaan 
en vergelijkbare uitbraken willen voorkomen, moeten zij een einde maken aan censuur en vrijheid van 
meningsuiting respecteren. Laat Zhang Zhan onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij.

OPROEP  ROEP DE PRESIDENT VAN CHINA OP ZHANG ZHAN ONMIDDELLIJK EN ONVOORWAARDELIJK VRIJ TE LATEN.

STUUR ZHANG ZHAN EEN KAART, ZODAT ZIJ WEET DAT JE AAN HAAR DENKT.   


