Pořádá: Asociace Falun Gong ČR, z. s.
V Brance 436, 267 62 Komárov

Petice
za ukončení pronásledování praktikujících Falun Gongu, páchaného čínským režimem
Ministerstvu zdravotnictví, Výboru pro zdravotnictví a soc. politiku, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva
a petice, Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR, Výboru pro zdravotnictví, Petičnímu a Zahraničnímu
výboru Poslanecké sněmovny PČR a nejvyšším ústavním činitelům ČR.


S ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, ratifikovanou
ČR a Čínou (4. 10. 1988),



vzhledem k neprokazatelné reformě čínského transplantačního systému, při níž se od roku 2015 od všech nemocnic,
oprávněných provádět transplantace, má požadovat, aby přestaly využívat orgány popravených vězňů a používaly pouze
orgány dobrovolných dárců přidělené přes nový systém dárcovství,



vzhledem k tomu, že v červenci 1999 zahájila KS Číny intenzivní celostátní vlnu pronásledování s cílem vymýtit
duchovní hnutí Falun Gong, což mělo za následek věznění a zadržování stovek tisíc následovníků Falun Gongu, s
následným mučením a nuceným odběrem orgánů zaživa,

my, níže podepsaní, nesouhlasíme s pronásledováním Falun Gongu a žádáme naše ústavní činitele a
státní orgány, aby se zasadili za ochranu životů praktikujících Falun Gongu a jejich lidských práv tím,
že:


na různých úrovních jasně odmítnou pronásledování následovníků Falun Gongu pro jejich víru
na základě českých, evropských a mezinárodních norem, závazků a doporučení,



budou s čínskou stranou při jednání vždy hovořit i o lidských právech, včetně genocidy
praktikujících Falun Gongu,



zasadí se o přijetí zákona k transplantační turistice dle požadavků EU a zásad obvyklých ve
vyspělých státech s takovouto regulací, jakými jsou například Itálie nebo Izrael.
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Petici, prosím, laskavě vraťte na adresu Asociace Falun Gong ČR, z. s., V Brance 436, 267 62 Komárov.
Děkujeme za Vaši pomoc.

