
Den svenske författaren och förläggaren Gui Minhai skrev böcker om den kinesiska makteliten. Troligtvis
var det därför han fördes bort av okända män i Thailand 2015. Ett år senare dyker han upp i kinesisk TV
och erkänner ett trafikbrott. Han släpps 2017, men förbjuds lämna Kina och grips åter 2018. I kinesisk TV
visas han nu igen, denna gång med kritik mot att Sverige blandat sig i hans fall. Sedan blir det tyst.

I FEBRUARI 2020 DÖMS HAN OVÄNTAT I EN HEMLIG RÄTTEGÅNG TILL 10 ÅRS
FÄNGELSE FÖR SPIONERI I KINA.
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KRÄV RÄTTVISA FÖR GUI MINHAI!

LÄS MER OCH
SKRIV UNDER NU

amnesty.se/gui-minhai

DÖMD TILL 10 ÅRS
FÄNGELSE I HEMLIG
KINESISK RÄTTEGÅNG



Poeten, författaren, förläggaren och svensken Gui Minhai stod upp för
frihet och yttrandefrihet. För fem år sedan fördes han bort av kinesiska
myndigheter och i februari 2020 meddelade kinesiska myndigheter att
han dömts till 10 års fängelse, utan en chans till en rättvis rättegång.

Skriv under vårt upprop
till Kinas president och
kräv att Gui Minhai släpps
fri och får komma hem till
Sverige och sin familj.
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KINA! SLÄPP
GUI MINHAI - NU

AGERA!



SLÄPP GUI MINHAI - NU.
Gui Minhai är en svensk
bokförläggare, poet och författare
som stod upp för frihet och
yttrandefrihet. För fem år sedan
fördes han bort av kinesiska
myndigheter och i februari 2020
meddelade Kina att han dömts till 10
års fängelse, utan en chans till en
rättvis rättegång.

AGERA!
Skriv under vårt upprop till Kinas
president och kräv att Gui Minhai
släpps fri och får komma hem till
Sverige och sin familj.

LUCIA
Solen kidnappas i lägenheten vid det tropiska
havet
Sommaren bekänner i tv att han olagligt har
korsat gränsen
Natten går tunga fjät runt gård och stuva
Kring jord som sol’n förlät skuggorna ruva
Jag vilar i den svarta nattens badkar
Som låg jag i det mörka Ginnungagap
Varje dag är den trettonde december
Den kortaste dagen, den längsta natten
På ena sidan om solen en oändlig värld av is
På den andra ett kaos av eldsprakande
stjärnor
Där isen och elden möts bildas en förgiftad
källa och ett flöde
Lögner och dimma stelnar till en ondskefull
jätte
I jättens skugga ligger jag för döden
Tiden virar sig som rep hårt om min hals
I den kalla vinternatten har jag bara en
pyjamas
Mina glasögon har tagits ifrån mig, jag har
varken penna eller papper
Länge står jag där uttråkad, vänd mot väggen
Ritar en dörr på väggen med mitt finger

Utdrag ur dikten Lucia
Skriven i fängelse av Gui Minhai
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