Společné prohlášení volající po ukončení pronásledování Falun Gongu
Jsme hluboce znepokojeni pokračujícím porušováním lidských práv následovníků Falun Gongu v
Číně.
Falun Gong (také označovaný Falun Dafa) je duchovní meditační praxe založená na principech
pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. 20. července 2020 to bude 21 let od začátku systematické a
brutální kampaně, kterou spustila Komunistická strana Číny, aby Falun Gong „vyhladila“. Od
července 1999 byly v rámci této kampaně v Číně bez soudního procesu zatčeny a uvězněny miliony
lidí, z nichž si mnozí prošli mučením a někteří byli umučeni. Počet obětí v důsledku mučení se
pohybuje minimálně v řádu tisíců.
Tato zvěrstva byla dobře zdokumentována lidskoprávními organizacemi, vládními orgány a OSN.
Zpráva o stavu lidských práv z roku 2007 vydaná americkým ministerstvem zahraničí uvádí:
„[speciální zpravodaj v otázkách mučení] Manfred Nowak informuje, že praktikující Falun Gongu
tvoří 66 procent obětí údajného mučení, zatímco jsou drženi vazbě.“ Ve zprávě Amnesty
International z let 2017/18 je uvedeno: „Perzekuce Falun Gongu v Číně je jednou z nejtvrdších
kampaní proti náboženské skupině v moderních dobách.“
V roce 2013 přijal Evropský parlament rezoluci 2013/2981(RSP), která „vyjadřuje hluboké
znepokojení nad neutuchajícími a věrohodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném
nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice, mezi nimiž je i
mnoho následovníků Falun Gong.“ Americký kongres v roce 2016 jednomyslně schválil rezoluci
H.Res.343 podobného znění. Nezávislý tribunál ve Velké Británii, jemuž předsedal sir Geoffrey
Nice QC, došel v roce 2019 k závěru, že „v Číně roky dochází ve významném rozsahu k násilným
odběrům orgánů a že praktikující Falun Gongu jsou jedním, a pravděpodobně hlavním, zdrojem
přísunu orgánů.“
My, níže podepsaní, proto vyzýváme čínskou vládu, aby respektovala mezinárodní normy a
Úmluvu Organizace spojených národů o občanských a politických právech, jejímž signatářem Čína
je, a okamžitě zastavila pronásledování Falun Gongu v Číně a bezpodmínečně propustila všechny
zadržované praktikující Falun Gongu a jiné vězně svědomí.
----Prohlášení podepsalo přes 600 současných nebo bývalých zákonodárců ze 30 zemí.
Za Českou republiku se připojili: místopřeseda Senátu Jan Horník, senátoři Jiří Dienstbier, Petr
Orel a Lukáš Wagenknecht, poslanci Vít Kaňkovský a Jan Farský, europoslanci Tomáš Zdechovský
a Veronika Vrecionová a bývalý ministr kultury a současný člen Rady vlády pro lidská práva Daniel
Herman

