
CHOW HANG-TUNG
HONGKONG
KAARSJES VOOR DE SLACHTOFFERS

22 MAANDEN CEL VOOR VREEDZAME 
HERDENKING BLOEDBAD

Chow is mensenrechtenadvocaat en was vicevoorzitter van 
de Hong Kong Alliance, die ’s werelds grootste herdenking 
van de slachtoffers van het bloedbad op het Tiananmenplein 
organiseert.

VREEDZAME DEMONSTRANTEN

In 1989 werden op het plein in de Chinese hoofdstad 
Beijing honderden en mogelijk zelfs duizenden mensen 
vermoord. Soldaten openden er het vuur op vreedzame 
demonstranten die opriepen tot hervormingen. De Chinese 
regering wil dat mensen vergeten wat er is gebeurd. Maar 
Chow ziet het als haar taak om de slachtoffers te gedenken 
tijdens een jaarlijkse wake met kaarslicht.

KAARSJES VOOR DE SLACHTOFFERS

In 2020 en 2021 werd de wake door de Hongkongse 
autoriteiten verboden, op grond van coronamaatregelen. 

Op 4 juni 2021 riep Chow via social media op om het 
gewelddadige optreden van het Chinese leger te gedenken 
door kaarsjes aan te steken. Ze werd diezelfde dag nog 
gearresteerd voor ‘het promoten van een niet-toegestane 
bijeenkomst’.

BANG MAAR DAPPER

Chow moet nu een celstraf van 22 maanden uitzitten, 
alleen maar omdat ze op een geweldloze manier de slacht-
offers van een verschrikkelijk bloedbad wilde gedenken. 
Er hangt haar zelfs een nog langere gevangenisstraf boven 
het hoofd voor ‘het in gevaar brengen van de nationale 
veiligheid’. Maar Chow blijft dapper: ‘Als ik zou zeggen dat 
ik niet bang was, zou ik liegen. Maar ik ben niet zo bang dat 
ik niks meer durf te doen.’

WAAROM SCHRIJVEN?

Roep de autoriteiten van Hong Kong op de aanklacht 
tegen Chow Hang-Tung onmiddellijk en onvoorwaarde-
lijk in te trekken.
Stuur Chow een kaart, zodat ze weet dat je aan haar 
denkt.

SCHRIJF MEE VOOR

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.



Dear Secretary,

I call on you to immediately and unconditionally 

release human rights lawyer Chow Hang-tung 

and drop all charges against her, as she has 

been charged solely for peacefully exercising 

her rights to freedom of expression and peace-

ful assembly. 

Chow is serving 22 months in jail for peacefully 

remembering the victims of the Tiananmen 

Square crackdown in 1989. She is also facing 

further wrongful imprisonment for allegedly 

endangering national security through her 

entirely peaceful actions.

Yours sincerely, 

[naam]

[woonplaats, land]

Chow Hang-tung Postbus 19681000 BZ Amsterdam

Dear Chow, 

We are thinking of you. Stay strong!

[jouw naam + land]

VERTALING

Geachte meneer de secretaris,

Ik roep u op om mensenrechtenadvocaat Chow Hang-tung 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en alle 
aanklachten tegen haar in te trekken. Zij is uitsluitend 
aangeklaagd vanwege het vreedzaam uitoefenen van haar 
recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame verga-
dering.
Chow zit 22 maanden gevangenisstraf uit omdat ze op 
vreedzame wijze de slachtoffers herdacht van het geweld-
dadige optreden van het leger op het Tiananmen-plein in 
Beijing in 1989. Omdat ze de nationale veiligheid in 
gevaar zou hebben gebracht, kan ze voor haar vreedzame 
acties nóg een onterechte gevangenisstraf krijgen.

Hoogachtend,

1. SCHRIJF EEN BRIEF
Roep de autoriteiten van Hongkong op 
Chow onmiddellijk vrij te laten.

2. STUUR EEN KAART 
Stuur Chow een kaart, zodat ze 
weet dat je aan haar denkt. Tip: 
Chow is dol op poezen en alpaca’s.

STUUR JE BRIEF NAAR
Secretary for Justice
Department for Justice
G/F, Main Wing, Justice Place
18 Lower Albert Road
Central
Hong Kong

VERTALING 
Beste Chow, We denken 
aan je. Blijf sterk.

TEKSTSUGGESTIE

STUUR JE KAART NAAR
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart 
bij Chow terechtkomt)

TEKSTSUGGESTIE

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.


