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ŻYCIE W WIĘZIENIU  
ZA WALKĘ  
Z DYSKRYMINACJĄ 
ILHAM TOHTI CHINY



ILHAM TOHTI
CHINY

„Ścieżka, którą podążam jest szlachetna  
i pokojowa. Walczę tylko za pomocą pióra i papieru.” 

Ilham Tohti jest szanowanym profesorem 
uniwersyteckim, znanym ze swoich wyważonych 
poglądów na temat kwestii etnicznych  
w Chinach. Jednak w styczniu 2014 roku  
policja zabrała go z domu w Pekinie.

Przez 5 miesięcy nie poinformowano rodziny  
i przyjaciół o miejscu jego pobytu. Odmawiano 
mu jedzenia przez 10 dni, a przez 20 dni miał 
nogi w kajdanach. Wtedy we wrześniu 2014 roku 
otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia 
wolności – za rzekome nawoływanie do 
nienawiści na tle etnicznym.

Ilham pochodzi ze społeczności ujgurskiej,  
w większości muzułmanów, którzy doświadczają 
powszechnej dyskryminacji w swoim rodzinnym 

Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur.  
W ostatnich latach nastąpił wzrost napięć 
pomiędzy grupami etnicznymi, jak również  
wzrost liczby brutalnych ataków.  

Ilham zdecydowanie sprzeciwiał się przemocy  
i niestrudzenie pracował, by budować 
porozumienie i promować współpracę pomiędzy 
społecznościami. W swoich pracach pisemnych  
i podczas wykładów ujawniał także stosowane 
przez władze praktyki, które dyskryminują 
Ujgurów w wielu aspektach życia. 

Jednak teraz ma spędzić swoje życie w więzieniu. 
Został okrutnie ukarany za pokojowe 
kwestionowanie polityki chińskiego rządu  
w stosunku do mniejszości etnicznych.  

Wezwij władze Chin do natychmiastowego 
uwolnienia Ilhama Tohtiego.

Napisz do dyrektora 
więzienia 

Pokaż Ilhamowi  
swoje wsparcie. 

Wezwij do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia 
Ilhama Tohtiego. 

Director Fan Jun
Prison Administration Bureau of Xinjiang Uighur  
Autonomous Region 
No.626 Xinquanjie, Tianshanqu
Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region
People’s Republic of China
Postal code: 830002

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa

Wyślij mu list lub kartkę i powiedz, że wzywasz do jego 
uwolnienia. Twoje wiadomości pokażą chińskim władzom,  
że świat patrzy.

Xinjiang Uighur Autonomous Region No. 1 Prison 
No. 215 Hebei Donglu 
Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region 
People’s Republic of China 
Postal code: 830013
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