
    

Oznámení o vyšetřování čínského státníka Zhang Gaoliho ze
zapojení do perzekuce Falun Gongu

Zhang  Gaoli  (*1946  )  je  bývalým  tajemníkem  výboru  ČKS
(Čínská komunistická strana) v provincii Guangdong, současný
člen  stálého  výboru  ústředního  politbyra  ČKS  a  první
vicepremiér. 

Když Jiang Zemin v červenci 1999 spustil pronásledování Falun
Gongu,  Zhang Gaoli  úzce následoval  jeho genocidní  politiku
„očerňování,  blokování  finančních  prostředků  a  fyzické
likvidace“  a  aktivně  vykonával  perzekuci  během  svých
funkčních  období  v  Guangdongu,  Shenzhenu,  Shandongu,
Tianjinu a dalších lokalitách. To vedlo k tisícům případů, kdy

byli praktikující Falun Gongu nezákonně unášeni, zavíráni do vazby, odsouzeni a mučeni, což vedlo
ke zraněním, trvalým postižením a k smrti.  Je podezřelý ze spáchaní zločinu genocidy, zločinu
mučení a zločinu proti lidskosti. 

WOIPFG  (Celosvětová  koalice  pro  vyšetřování  perzekuce  Falun  Gongu)  vydala  oznámení  o
zahájení  vyšetřování  proti  Zhang  Gaolimu  za  jeho  zločiny  při  pronásledování  Falun  Gongu  a
vyzvala ty, kdo mají důkazy o jeho účasti na pronásledování, aby organizaci ihned informovali.
Níže jsou uvedeny některé důkazy o zapojení Zhang Gaoliho do pronásledování Falun Gongu. 

V  počáteční  fázi  perzekuce,  v  letech  1998  až  2001,  působil  Zhang  Gaoli  na  postu  náměstka
tajemníka  výboru  ČKS  v  provincii  Guangdong,  tajemníka  městského  výboru  ČKS  ve  městě
Shenzhen a ve funkci prvního tajemníka výboru ČKS ve vojenské čtvrti města Shenzhen. Všude
tam  aktivně  vykonával  politiku  pronásledování.  V  březnu  2001  Zhang  Gaoli  přikázal  svým
podřízeným provést 90denní zátah, jehož cílem bylo „tvrdě zaútočit na Falun Gong“. 

V  letech  2001  –  2007,  kdy  pronásledování  vrcholilo,  Zhang  Gaoli  jako  náměstek  tajemníka,
tajemník výboru ČKS provincie Shandong a guvernér provincie Shandong, mnohokrát otevřeně
útočil ve svých veřejných i interních projevech na Falun Gong a uváděl do praxe pronásledování
Falun  Gongu,  v  důsledku  čehož  se  stal  Shandong   jednou  z  provincií  z  nejkrutějším
pronásledováním Falun Gongu. 

V roce  2002,  21.  března,  pronesl  Zhang  Gaoli  jako  guvernér  projev  o  vládní  práci  na  pátém
zasedání 9. Všečínského shromáždění lidových zástupců provincie Shandong, kde požadoval, aby
se na Falun Gong útočilo a bránilo se mu vyvíjet aktivity, čímž se „upevní politická a společenská
stabilita“.  8.  prosince  2002 Zhang Gaoli  při  návštěvě  provinčního úřadu veřejné  bezpečnosti  a
provinčního úřadu pro stížnosti zdůraznil: tvrdě zaútočte na Falun Gong, udržujte si postoj velkého
tlaku, nikdy nepolevujte a nikdy nezměkněte. 

Během proslovu 4. června 2003 na provinčním pracovním sjezdu prohlásil „tvrdé útoky proti Falun
Gongu“ za ústřední cíl k „vytvoření stabilního a harmonického společenského prostředí“. V lednu
2004  publikovaly  shandongský  provinční  výbor  a  vedení  provincie  dokument  nazvaný  „O
rozhodnutí vybudovat bezpečný Shandong“, kde se uvádělo, že Falun Gong má být terčem silného
útoku. V roce 2004 se guvernér Zhang Gaoli vyjádřil k dokumentu 45krát. 

Podle statistik získaných ze zahraničí díky prolomení internetové blokády ČKS byl až do roku 2004
Shandong třetí provincií v Číně co do počtu následovníků Falun Gongu umučených na smrt. Když
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si vezmeme jako příklad Weifang, nadokresní (prefekturní) město v provincii Shandong, došlo zde
v prvních deseti letech pronásledování Falun Gongu k 95 prokázaným úmrtím následovníků Falun
Gongu v důsledku perzekuce, přičemž nejvyšší počet zabitých byl v letech 2001 – 2005. Co do
počtu následovníků Falun Gongu, kteří byli utýráni k smrti, je Weifang na prvním místě v celé Číně
v porovnání s ostatními městy stejné velikosti.  Jako na guvernéra provincie Shangdong v tomto
období spadá na Zhang Gaoliho nepopiratelná odpovědnost. 

V  letech  2007  až  2012  působil  Zhang  Gaoli  jako  tajemník  výboru  ČKS  města  Tianjin,  kde
pokračoval v pronásledování Falun Gongu. Před olympijskými hrami v roce 2008 nařídil Zhang
Gaoli  zintenzivnit  „úsilí  v  útocích  na  Falun  Gong“,  vyzval  k  „likvidaci  Falun  Gongu“  před
olympijskými  hrami  a  nařídil  policejním  oddělením  v  různých  okresech,  krajích,  městech  a
vesnicích, aby provedly zátahy na všechny praktikující Falun Gongu, kteří byli v minulosti zatčeni
nebo  o  nich  existovaly  záznamy.  Zhang  také  osobně  navštívil  okres  Da  Gang,  kde  přikázal
zastrašování a zatčení praktikujících Falun Gongu. Cílem bylo přinutit je a jejich rodiny, aby slíbili,
že si nepůjdou v průběhu her a před nimi stěžovat na vyšší místa. Úřad 610 v Tianjinu unesl ve
jménu olympijských her řadu praktikujících Falun Gongu. 

V průběhu  mezinárodního  vyšetřování  zločinného  odebírání  orgánů  živým  praktikujícím Falun
Gongu se došlo k podezření, že k této hrůzné praxi docházelo i v řadě transplantačních center, např.
v Centru pro transplantaci jater při Qianfoshanské nemocnici v Shangdongu nebo v transplantačním
centru při  1.  ústřední nemocnici  v Tianjinu.  V červenci  2010 Zhang Gaoli  navštívil  1.  ústřední
nemocnici  v  Tianjinu  a  pobídl  tamní  vedení,  aby  „pokračovalo  ve  využívání  orgánů  k
transplantacím“. V tom samém roce dosáhl počet transplantovaných jater v 1. ústřední nemocnici v
Tianjinu jedné třetiny celostátního objemu transplantací jater. 

Výchozím bodem WOIPFG je: každý, kdo spáchal zločin, je za něj zodpovědný; jednotlivci jsou
zodpovědní za skupinový organizovaný zločin; pobízení ke zločinu je stejné jako přímé spáchání
zločinu. Na základě této presumpce jsou všechny zločiny spáchané ve jménu organizací, útvarů a
systémů v konečném důsledku odpovědností daných jednotlivců. Všechny odpovědné osoby, které
se podílely na pronásledování Falun Gongu, budou důkladně vyšetřeny a přivedeny k spravedlnosti.

Tímto chceme varovat  ty, kdo se podílí  na pronásledování  Falun Gongu:  pronásledování  Falun
Gongu  je  zločinem  genocidy,  zločinem  proti  lidskosti!  Je  to  to  stejné  jako  zločiny  spáchané
nacistickými válečnými zločinci. Vykonávání příkazů nelze použít jako omluvu. Všichni účastníci
jsou osobně zodpovědni. Jedinou cestou ven je vydání se, přiznání, odejít od zla ke spravedlivosti,
nahlásit  zločinné  chování  druhých  a  vynasnažit  se  vykonat  záslužný  čin,  kterým  by  se  vina
vynahradila. 

Celosvětové organizace za vyšetření perzekuce Falun Gongu (WOIPFG) byla založena 20. ledna
2003 a jejím cílem je koordinovat a pomáhat silám spravedlnosti a proti-kriminálním organizacím v
mezinárodním společenství důkladně vyšetřit všechny kriminální aktivity a organizace,  spolky a
jednotlivce, kteří mají souvislost s pronásledováním Falun Gongu. Bez ohledu na to, jak daleko se
nachází  a  jak  dlouho  to  může  trvat,  budeme  jim v  patách  až  do  konce  a  pomůžeme  obětem
pronásledování poslat tyto zločince před soud, tvrdě potrestat vrahy a zalarmovat svět. 

Mezinárodní koalice pro vyšetřování perzekuce Falun Gongu 
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