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WSTĘP 

Pomimo ratyfikowania szeregu instrumentów międzynarodowych, w tym Międzynarodowego 

Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, władze centralne i lokalne w Chinach 

łamią prawo do mieszkania oraz nie zapewniają ochrony przed przymusowymi wysiedleniami. 

Przez ostatnie lata przymusowe wysiedlenia w Chinach nasiliły się. Miliony ludzi w całym kraju 

wysiedla się bez zagwarantowania odpowiednich standardów oraz przy użyciu siły. Wiele  

z podmiotów państwowych  

i niepaństwowych wysiedla ludność, 

kierując się wyłącznie chęcią 

osiągnięcia celów ekonomicznych  

i korzyści finansowych. 

Premier Chin Wen Jiabao publicznie 

podkreślił, że przejmowanie  

i zawłaszczanie ziemi rolników 

stanowi jeden z punktów zapalnych  

w kraju i jest powodem masowych 

protestów.1 Pozostali chińscy oficjele 

starają się ten problem maskować, 

usprawiedliwiając wysiedlenia 

potrzebą rozwoju gospodarczego. 

Jednak przymusowe wysiedlenia  

to jeden z głównych elementów 

budzących niezadowolenie społeczne 

w Chinach, stanowiąc zagrożenie dla społecznej i politycznej stabilności kraju. 

Osoby, które straciły swoje domy, zmuszone są do zamieszkania w prowizorycznych budynkach, 

z dala od pracy, szkół i dostępu do transportu publicznego. Przymusowe wysiedlenia dotykają, 

w szczególności mieszkańców terenów wiejskich, którzy nie mają możliwości wyrażenia 

swojego sprzeciwu w sprawie konfiskaty ich ziemi, a wypłacane im rekompensaty stanowią 

jedynie rolną, a nie rynkową, wartość ich ziemi. Przymusowe wysiedlenia w konsekwencji 

skazują wiele osób mieszkających na terenach wiejskich na ubóstwo. 

Liczba przymusowych wysiedleń w Chinach zwiększyła się, ponieważ władze lokalne mają 

żywotny interes w tworzeniu miejsc pod projekty inwestycyjne, przemysłowe i rozwojowe. Zyski 

ze sprzedaży prawa do ziemi znacząco wzmacniają ich budżety, w szczególności biorąc pod 

uwagę fakt, że od połowy lat 90. zmagają się one z ograniczeniem subsydiów pochodzących od 

                                                           
1B. Spegele, Chinese Leader Backs Land Rights, “The Wall Street Journal”, 6 lutego 2012 r., 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203315804577204771721905982.html, dostęp 12.02.2012. 

 

Przymusowe wysiedlenie to wysiedlenie osób lub grupy 

osób wbrew ich woli z mieszkania, domu lub ziemi bez 

poszanowania odpowiednich procedur i standardów 

prawnych. 

Zgodnie z prawem międzynarodowym wysiedlenia 

ludności mogą być wykonywane jedynie jako środek 

ostateczny i przy zagwarantowaniu lokum zastępczego. 

Muszą być również zachowane odpowiednie procedury  

i środki prawne, które obejmują m.in. przeprowadzenie 

pełnych konsultacji społecznych z ludnością, która ma 

być wysiedlona, wypłacenie rekompensat finansowych, 

możliwość odwołania od decyzji o wysiedleniu i jeżeli 

to potrzebne – zapewnienie odpowiedniej pomocy 

prawnej. Rządy państw zobowiązane są również do 

zagwarantowania, że żadna z wysiedlanych osób nie 

stanie się bezdomna oraz narażona na naruszenie 

innych praw człowieka. 



STOJĄC TWARDO NA SWOIM 
ZAGROŻENIE PRZYMUSOWYMI WYSIEDLENIAMI W CHINACH 

3 

 

Amnesty International październik 2012 

 

władz centralnych. Ponadto krajowa odpowiedź na globalny kryzys ekonomiczny i ograniczenia 

wpływów do budżetu powodują, że władze lokalne pożyczają pieniądze od banków w celu 

sfinansowania projektów mających rozbudzić miejscową gospodarkę. Sprzedaż ziemi pozwala 

spłacać zaciągane kredyty. Jednocześnie Komunistyczna Partia Chin, promując tych członków 

partii, którzy wyróżniają się na polu budowania wzrostu gospodarczego kraju, sprawia, że 

władze lokalne tym chętniej pozyskują ziemię pod inwestycje i wysiedlają mieszkające tam 

osoby. 

Częste zatem staje się współdziałanie władz lokalnych z deweloperami w celu usunięcia 

mieszkańców z zajmowanego przez nich terenu. Powszechne jest również korumpowanie przez 

firmy deweloperskie oficjeli i władz lokalnych. Chińskie media nagłaśniały wiele takich spraw. 

Świadkowie wydarzeń i obrońcy praw człowieka działający w Chinach podkreślają, że osoby, 

które są przymusowo wysiedlane, mają dostęp jedynie do minimalnej ochrony prawnej  

i spotykają się z utrudnieniami w egzekwowaniu swoich praw. Dostęp do odpowiednich 

środków prawnych jest ograniczany przez komitety lokalne Komunistycznej Partii Chin, które 

mają realny wpływ na wymiar sprawiedliwości. Sądy z rzadka podejmują sprawy związane  

z przymusowymi wysiedleniami, a próby zwrócenia się z problemem do władz wyższej instancji 

zazwyczaj pozostają nieskuteczne. Prawnicy i aktywiści, którzy podejmują działania w imieniu 

wysiedlanych osób, sami narażeni są na naruszenia praw człowieka, utratę licencji, więzienie  

i przemoc. 

Raport Amnesty International Stojąc twardo na swoim. Zagrożenie przymusowymi 

wysiedleniami w Chinach (Standing their ground. Thousands face violent eviction in China) 

opiera się na badaniach przeprowadzonych pomiędzy lutym 2010 a styczniem 2012 roku oraz 

na wywiadach z 30 ofiarami przymusowych wysiedleń, prawnikami oraz aktywistami 

działającymi na rzecz prawa do mieszkania w Chinach. W raporcie zbadano 40 przypadków 

przymusowych wysiedleń w Chinach, które miały miejsce od stycznia 2009 do stycznia 2012 

roku w Pekinie, Szanghaju oraz prowincjach Anhui, Guangdong, Heilongjiang, Henan, Hubei, 

Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Szantung, Shanxi, Syczuan, Junnan i Zhejiang oraz w Regionie 

Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej i Regionie Autonomicznym Kuangsi-Czuang. Amnesty 

International zbadała jednocześnie 41 przypadków prób samospalenia, podejmowanych przez 

osoby, które były zagrożone przymusowymi wysiedleniami. Jeżeli było to możliwe, Amnesty 

International starała się dotrzeć do świadków tych wydarzeń, prawników i aktywistów, zebrać 

relacje i doniesienia z chińskich mediów oraz informacje od władz centralnych i lokalnych. 

Celem Amnesty International było zbadanie okoliczności, które doprowadziły do użycia 

przemocy podczas wysiedlania ludności w Chinach. 
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PRAWO I POLITYKA KRAJOWA 

Reformy lat 70. i 80. wprowadziły zmiany dotyczące posiadania i zarządzania ziemią na 

terenach wiejskich i miejskich w Chinach. Konstytucja z 1982 roku (później wielokrotnie 

nowelizowana) stwierdza, że ziemia jest własnością państwa i jedynie na terenach wiejskich 

stanowi własność zbiorową mieszkającej tam społeczności. Prawo nie podaje jednak definicji 

„własności zbiorowej”, co stwarza liczne problemy w interpretacji. W 1988 roku dokonano 

kolejnej nowelizacji Konstytucji i wprowadzono zakaz kupna, sprzedaży lub przekazywania 

ziemi, zezwalając jedynie na obrót prawem do jej użytkowania. Z kolei zmiany z 2004 roku 

wprowadzały zakaz naruszania własności prywatnej obywateli, ale zastrzeżono, że przy 

zagwarantowaniu rekompensaty, państwo będzie mogło zajmować dane nieruchomości. 

W 2007 roku przyjęto prawo dotyczące własności, które dotyka również kwestii wysiedleń na 

terenach wiejskich i miejskich. Stanowiło ono odpowiedź na zmieniające się chińskie realia. 

Art. 42 tego aktu stwarza możliwość zajęcia przez państwo ziemi, która jest własnością 

zbiorową, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny. Brak jest jednak jasnej definicji 

pojęcia „ważny interes”. Władze zobowiązane są również do zapewnienia zadośćuczynienia 

osobom, które są wysiedlane. 

W latach 80. wprowadzono system odpowiedzialności kontraktowej, polegający na wyłączeniu 

spod bezpośredniego zarządzania państwa ziemi na terenach wiejskich. W rezultacie grupy 

osób zyskały określone prawa do ziemi. Istnieje zatem możliwość jej uprawiania, ale nie ma 

możliwości budowania na niej lub jej sprzedawania na potrzeby budowy. 

Stworzenie praw do użytkowania ziemi na terenach miejskich spowodowało rozrost rynku 

nieruchomości. Od 1985 roku państwo zezwalało firmom z Hong Kongu oraz zagranicznym 

spółkom typu joint ventures na wydzierżawianie ziemi. W latach 90. firmy państwowe zaczęły 

„prywatyzować” mieszkania pracownicze, odsprzedając je ich lokatorom, a następnie przestały 

zapewniać swoim pracownikom mieszkania, w zamian wypłacając dodatki mieszkaniowe.  

W praktyce oznaczało to demontaż systemu danwei. 

Po wprowadzeniu reform w Chinach rozpoczął się bum na rynku nieruchomości, jednak ze 

względu na chroniczny brak mieszkań ceny nieruchomości poszybowały w górę. Ponieważ 

państwo było właścicielem ziemi na terenach zurbanizowanych, rozrastający się rynek 

nieruchomości nie czerpał zysku od osób zajmujących dane lokale. Dlatego firmy 

deweloperskie lobbowały lokalne władze, przekonując je do odsprzedania im prawa do 

użytkowania ziemi po zaniżonych cenach. W zamian oferowały realizację projektów 

infrastrukturalnych. W konsekwencji skorumpowani urzędnicy przymykali oko na przymusowe 

wysiedlenia i inne naruszenia prawa. 

Pomiędzy 1991 a 2003 rokiem ponad pół miliona rodzin w Pekinie zostało wysiedlonych ze 

swoich domów. Wiele z nich zostało oszukanych, dostając rekompensaty łącznie o ponad  
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7 miliardów dolarów mniejsze niż należne. Z kolei na terenach wiejskich wypłaca się jeszcze 

niższe rekompensaty. Pomiędzy 1979 a 2005 rokiem osoby mające prawa do ziemi dostały 

około 5% tego, co łącznie deweloperzy zapłacili władzom. Pomiędzy 1990 a 2010 rokiem 

władze lokalne wywłaszczyły 16,5 miliona akrów ziemi, płacąc zaniżone rekompensaty. 

W styczniu 2011 roku rząd wydał rozporządzenie zakazujące używania przemocy podczas 

wysiedleń w miastach. Rozporządzenie wprowadziło szereg pozytywnych elementów  

m.in. zobowiązano do wypłacania rekompensat nie niższych niż cena rynkowa oraz nakazało 

wypłacać je przed wykonaniem wysiedlenia. Podczas wysiedleń zakazano używania siły, 

zobowiązano do wcześniejszego informowania o planowanych wysiedleniach oraz umożliwiono 

organizowanie publicznego wysłuchania. Podstawowym zastrzeżeniem jest jednak fakt, że 

rozporządzenie dotyczy wyłącznie terenów miejskich. Ponadto rozporządzenie przyznaje prawa 

„właścicielom”, zatem wynajmujący nadal pozostają bez ochrony przed przymusowymi 

wysiedleniami. 

Chiny ratyfikowały Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, 

zatem zobowiązały się m.in. do zagwarantowania prawa do odpowiedniego miejsca 

zamieszkania oraz do zakazu przymusowych wysiedleń.  

 

 

  

 
Mapa administracyjna Chińskiej Republiki Ludowej, źródło: http://www.pekin.polemb.net/?document=29 
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PRZYMUSOWE WYSIEDLENIA 

Urbanizacja oraz wzrost ekonomiczny nie muszą prowadzić do przymusowych wysiedleń.  

W Chinach polityka wzrostu i stabilności ponad wszystko, zachęcanie do stymulacji wzrostu 

ekonomicznego, brak niezależnego sądownictwa oraz ograniczone prawa obywatelskie 

sprawiają jednak, że liczba wysiedleń z terenów nadających się na inwestycje stale rośnie. 

Ziemia stanowi jedno z głównych źródeł dochodu władz lokalnych. To one prowadzą politykę 

podatkową, ale dysponując ziemią, mogą ją dzierżawić i dzięki temu czerpać zyski. Dochód ze 

sprzedaży lub wynajmu 

nie jest przekazywany do 

budżetu krajowego. 

Jednocześnie na różnych 

terenach władze lokalne 

mogą realizować projekty 

budowlane, dlatego 

miasta takie jak Pekin 

czy Szanghaj mają 

własne firmy 

deweloperskie. 

Pracujący w Chinach 

aktywiści na rzecz praw 

człowieka podkreślają, że 

problem przymusowych 

wysiedleń w ostatnich 

latach nasilił się w tym 

kraju. Trudno jest jednak 

określić liczbę osób, które zostały wysiedlone. Niektóre dane wskazują, że 43% osób 

mieszkających na terenach wiejskich mogło doświadczyć wysiedleń w latach 90. Wysiedlenia 

są również powszechne w chińskich miastach. 

Najczęściej władze lokalne nie informują o wysiedleniach, nie przeprowadzają pełnych 

konsultacji, nie zapewniają alternatywnego miejsca zamieszkania, nie ścigają 

odpowiedzialnych za naruszenia standardów dotyczących wysiedleń oraz podmiotów 

używających przemocy i siły podczas wysiedleń. Często osoby, które mają zostać wysiedlane, 

dowiadują się o tym ustnie lub z plakatów rozwieszonych w okolicy. W wielu przypadkach 

mieszkańcy w ogóle nie zostają powiadomieni o planowanych wysiedleniach. W konsekwencji 

tysiące ludzi skazanych jest na bezdomność. 

 

 

 

Policja aresztuje kobietę protestującą przeciwko przymusowym wysiedleniom w 

Kuancheng w dystrykcie Changchun w prowincji Jilin w północno-wschodnich Chinach, 

9 czerwca 2010 r. 
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Wysiedlenia często przeprowadzane są przy użyciu siły – mieszkańcy zmuszani są do 

podpisania dokumentów, w których zrzekają się ich prawa do własności i akceptują zazwyczaj 

nieodpowiednie rekompensaty. Ci, który nie godzą się na opuszczenie swoich domów lub 

proponowane zadośćuczynienie, doświadczają represji. W wielu miejscach władze odcinają 

takim osobom wodę, ogrzewanie i elektryczność. 

Media krajowe i świadkowie wydarzeń donoszą o przypadkach pobić, zastraszania i zabójstw. 

Policja i inne służby powołane do utrzymania porządku publicznego oraz firmy deweloperskie 

używają siły. W niektórych przypadkach przemoc ma znamiona tortur i innego okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Poszkodowani w rezultacie przymusowych 

wysiedleń nie maja możliwości uzyskania rekompensaty ani złożenia odwołania od decyzji. 

Najczęściej mają trudności w znalezieniu prawnika, który poprowadziłby ich sprawę. 

Podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku wiele miast organizatorów 

naruszało prawo do mieszkania oraz prowadziło przymusowe wysiedlenia. Centrum  

ds. Wysiedleń i Prawa do Mieszkania (Center On Housing Rights and Evictions – COHRE) 

ocenia, że w latach 2000–08 z domów przesiedlono ponad 1,5 miliona osób, jednak liczba  

ta nie obejmuje pracowników migrujących, których zatrudniano na placach budów a potem 

zmuszono do opuszczenia miasta. Nie wszystkie wysiedlenia były spowodowane inwestycjami 

realizowanymi na potrzeby Igrzysk Olimpijskich. Władze często usprawiedliwiały przymusowe 

wysiedlania ludności potrzebą budowy różnorodnych obiektów infrastrukturalnych. Kolejnym 

argumentem była chęć „upiększenia” danego terenu. Wiele osób zmuszono do zrzeczenia się 

ich praw do danej nieruchomości, a tych, którzy nie chcieli podpisać dokumentów, oskarżano 

o brak patriotyzmu. 

Ocenia się, że w 2010 roku w Chinach było ponad 180 000 masowych protestów, co  

w porównaniem z 2006 rokiem stanowi dwukrotny wzrost. 65% z nich miało miejsce na 

terenach wiejskich. Większość organizowana była przeciwko zawłaszczaniu ziemi  

i przymusowym wysiedleniom. Władze powinny przeprowadzić niezależne śledztwa we 

wszystkich przypadkach, podczas których protestujący doznawali obrażeń lub ponosili śmierć. 

Wielu protestujących decyduje się na desperackie kroki. Amnesty International 

udokumentowała 41 prób samospalenia w latach 2009–2011 – 28 mężczyzn, 10 kobiet, 

tożsamości 3 ofiar nie udało się ustalić. Pomimo tego, że władze Chin nie mogą być 

bezpośrednio pociągnięte do odpowiedzialności za tego rodzaju zdarzenia, uwidacznia się, iż 

władze nie wypełniają obowiązku ochrony swoich obywateli przed przymusowym wysiedleniem. 
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PRZYPADKI PRZYMUSOWYCH WYSIEDLEŃ W CHINACH 

15 czerwca 2011 roku w Wenchang w prowincji Syczuan policja zabrała Xu Hua jej  

20-miesięcznego syna, mówiąc, że nie oddadzą dziecka, dopóki nie podpisze stosownego 

dokumentu. Kobieta była jedną z protestujących przeciwko wysiedleniom. 

W listopadzie 2010 roku grupa ponad 500 oficerów policji, sił specjalnych oraz strażaków podjęła 

działania zmierzające do wysiedlania 300 mieszkańców wioski Shuangren w Regionie 

Autonomicznym Kuangsi-Czuang. Na terenie, który zajmowały rodziny, planowano zbudować fabrykę 

samochodów. 

W styczniu 2010 roku tysiące mieszkańców wioski Tongle w kraju Pingle w Regionie 

Autonomicznym Kuangsi-Czuang pokojowo protestowało przeciwko zawłaszczaniu ich ziemi bez 

rekompensat. Policja użyła gazu łzawiącego i elektrycznych pałek. 

W marcu 2011 roku policję wezwano do stłumienia jednego z największych protestów tamtego roku 

w Suijang w prowincji Junnan. Protest wybuchł po tym jak ponad 2 tys. osób nie dostało 

rekompensat za ziemię, z której zostali wysiedleni. Tereny te przeznaczono pod budowę tamy. 

W listopadzie 2010 roku w Beisanli, na przedmieściach Weifang (miasto w prowincji Szantung), 

wysiedlono ponad 527 rodzin. Rodziny nie były informowane o wysiedleniu i nie prowadzono z nimi 

jakichkolwiek konsultacji. 

3 marca 2010 roku w okolicach godziny 11 rano w Wuhan w prowincji Hubei 70-letnia kobieta, 

Wang Cuiyun, próbowała zatrzymać grupę około 30–40 pracowników wynajętych przez dewelopera, 

którzy zamierzali zburzyć jej dom. Po wykopaniu rowu wokół budynku rozpoczęto działania ciężkim 

sprzętem. Krótko potem kobieta wpadła lub została wepchnięta do rowu, a operujący obok buldożer 

zasypał ją żywcem. Policja zatrzymała operatora maszyny oraz jednego z jego przełożonych, później 

jednak władze lokalne wyjaśniały, że był to jedynie wypadek i w związku z tym nie podjęto żadnych 

działań. 

30 października 2009 roku ponad 100 policjantów i pracowników zajmujących się wyburzeniami 

zjawiło się w wiosce Baihutou w Regionie Autonomicznym Kuangsi-Czuang z zadaniem oczyszczenia 

nadbrzeża pod budowę realizowaną przez jedną z firm deweloperskich. Setki mieszkańców 

próbowało ich powstrzymać. 12 osób zostało rannych. Jedna osoba, 85-letni mężczyzna,  

Wu Chunman, odniósł poważne obrażenia i wkrótce zmarł. Policja nie przeprowadziła śledztwa. 

13 lub 14 maja 2010 roku 40-letni mężczyzna, Zhang Ruichen, został pobity na śmierć przez  

50 mężczyzn wynajętych przez firmę deweloperską, uzbrojonych w noże i metalowe pałki, którzy 

próbowali wyrzucić z domu 2 rodziny w miejscowości Hohhot w Regionie Autonomicznym Mongolii 

Wewnętrznej. Policja aresztowała 17 osób, z tego 10 zostało skazanych. 

25 grudnia 2010 roku, 53-letni Qian Yunhui, lider miasteczka Zhaiqiao w prowincji Zhejiang, został 

odnaleziony martwy pod kołami ciężarówki. Mężczyzna przewodził protestom przeciwko 

zawłaszczaniu ziemi lokalnych mieszkańców pod budowę elektrowni. W tej sprawie władze skazały 

kierowcę ciężarówki i powiedziały, że Qian Yunhui zginął w wypadku drogowym. 



STOJĄC TWARDO NA SWOIM 
ZAGROŻENIE PRZYMUSOWYMI WYSIEDLENIAMI W CHINACH 

9 

 

Amnesty International październik 2012 

 

 

REKOMENDACJE 

Amnesty International podkreśla, że władze Chin powinny: 

 Niezwłocznie zaniechać przeprowadzania przymusowych wysiedleń, zakazać ich w prawie 

oraz zapewnić ochronę przed przymusowymi wysiedleniami zgodnie z prawem 

międzynarodowym, w szczególności poprzez implementację rozporządzenia ze stycznia 

2011 roku dotyczącego przejęcia ziemi należącej do państwa oraz związanych z tym 

rekompensat. 

 Opracować oraz wprowadzić rekomendacje dotyczące przeprowadzania wysiedleń, które 

powinny być przygotowane w oparciu o zalecenia specjalnego sprawozdawcy ONZ 

dotyczące podstawowych zasad i zaleceń dotyczących wysiedleń w konsekwencji projektów 

deweloperskich i związanego z nimi przemieszania się ludności (UN Special Rapporteur's 

Basic Principles and Guideleines on Development-Based Evictions and Displacement). 

 Opracować i wprowadzić konkretne i efektywne środki ochrony posiadania, które  

w minimalnym stopniu zapewniają ochronę przeciwko przymusowym wysiedleniom oraz 

innym naruszeniom praw człowieka. 

 Zapewnić, że żadna osoba nie jest pozostawiona bez dachu nad głową w rezultacie 

przeprowadzanych wysiedleń oraz że osoby wysiedlone mają zapewniane odpowiednie 

miejsca zamieszkania. 

 Zapewnić, że wszystkie ofiary przymusowych wysiedleń mają dostęp do odwoławczych 

środków prawnych oraz wysłuchania publicznego. 

 Zapewnić niezależność systemu sprawiedliwości. 

 Karać i ścigać urzędników państwowych i deweloperów, którzy naruszają prawo i stosują 

przemoc podczas przeprowadzanych wysiedleń. 

 Wprowadzić niezwłoczne moratorium na masowe wysiedlenia do momentu, kiedy powyższe 

elementy i instrumenty nie zostają zaimplementowane. 

 


