ROZSVIŤTE SVÉ

projekt podpory

přidali se

pronásledování

příběhy

PŘIDEJTE RUCE K DÍLU

a pomozte zachránit miliony nevinných lidí

SLOVA
Kampaň Rozsviťte
své PODPORY
srdce poukazuje na nová fakta
o násilných odběrech orgánů vězňům svědomí v Číně:
Navštivte náš YouTube kanál a setkejte se s LIDMI
více než 1 milion obětí
20. července 2016 se od 15.00 do 22.00 uskuteční na Hradčanském náměstí v Praze veřejné
shromáždění k 17. tragickému výročí od začátku pronásledování následovníků meditační
praxe Falun Gong čínským režimem a zároveň oficiálně odstartuje kampaň Rozsviťte své
srdce na podporu vězňů svědomí v Číně.
Jitka Hosprová

Michal Kocáb

Jan Potměšil

violistka
Exministr pro lidská
práva a hudebník
herec
Na akci budousólová
prezentovány
výsledky aktualizované
zprávy
„BLOODY HARVEST/ THE SLAUGHTER,
An Update“
(Krvavá sklizeň/Jatka, Nové informace) o násilných odběrech orgánů, podle které je v Číně pro své orgány
ročně zabito 60 000 až 100 000 vězňů svědomí, převážně praktikujících Falun Gongu.

Všechny
videaMatas a Ethan Gutmann ve své více než
K tomuto závěru došli vyšetřovatelé David
Kilgour, David
700stránkové práci, kterou publikovali v červnu 2016. (K dispozici on-line [4]) Celkový počet praktikujících
Falun Gongu zabitých kvůli svým orgánům tak od roku 1999 již přesahuje 1 milion lidí.
O zprávě informovala i významná světová média, včetně CNN:
http://edition.cnn.com/2016/06/23/asia/china-organ-harvesting/
The Diplomat: http://thediplomat.com/2016/06/organ-harvesting-in-china/
Independent: http://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-carrying-out-millions-of-illegalSrdečně vás zveme na
organ-transplants-annually-report-finds-a7107091.html

ROZSVIŤTE SVÉ SRDCE 2016

A také česká verze deníku Epoch Times: http://www.epochtimes.cz/2016070423296/Pro-organy-zabitoaz-15-milionu-nevinnych-tvrdi-nova-vysetrovaci-zprava.html
20. července 2016 od 20.00 hod., Hradčanské náměstí v Praze

program
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15.00: Tisková konference – nové informace o rozsáhlých násilných odběrech orgánů
vězňům svědomí v Číně, předání otevřeného dopisu a petičních archů zástupci kanceláře
prezidenta ČR, vypouštění balonků s příběhy umučených praktikujících Falun Gongu, čtení
SEDMNÁCT LET PRONÁSLEDOVÁNÍ
zdravic osobností SEDMNÁCT LET PRONÁSLEDOVÁNÍ

SEDMNÁCT LET PRONÁSLEDOVÁNÍ

července 1999 – petice,
současnost
15.30 – 20.00: Volný program –20.
podepisování
čtení příběhů, skládání lotosů,
20. července 1999 – současnost
20.
července
1999
–
současnost
cvičení Falun Gong, vypouštění balonků do nebe

Samostatnou kapitolu pronásledování tvoří odebírání orgánů vězněným praktikujícím Falun Gongu.
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Pozadí pronásledování Falun Gongu a nejnovější fakta
Falun Gong, také známý jako Falun Dafa, je buddhistická meditační praxe založená na univerzálních
hodnotách pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. V 90. letech se díky svým pozitivním účinkům na
zdraví a mysl stala populární v celé Číně. V roce 1999 se praxi podle průzkumů čínské vlády věnovalo
70–100 milionů lidí, což bylo více než počet členů komunistické strany. Tehdejší čínský prezident Jiang
Zemin (Ťiang Ce-min) vnímal rostoucí popularitu Falun Gongu jako hrozbu pro udržení si ideologické
kontroly nad lidmi, a tak v roce 1999 Falun Gong zakázal a nařídil pronásledování jeho následovníků.
Pronásledování trvá dodnes.
Zatím nejextrémnějším zločinem, vedle stovky způsobů brutálního mučení, jsou nedobrovolné odběry
orgánů praktikujícím Falun Gongu. Tyto zločiny proti lidskosti odhalili nezávislí vyšetřovatelé D. Kilgour
a D. Matas v roce 2006 a shrnuli je v knize „Krvavá sklizeň: Zabíjení Falun Gongu kvůli orgánům“ [1]. Zprávu
aktualizovali v červnu 2016 [4] spolu s Ethanem Gutmannem a došli k závěru, že pro 60 000 až 100 000
orgánových transplantací ročně (více než 1 milion za 16 let pronásledování Falun Gongu) v Číně nelze
vysvětlit zdroj orgánů. Jediným možným vysvětlením je podle nich používání následovníků Falun Gongu jako
zdroje pro tyto transplantace.
Základem aktualizované zprávy je vyčerpávající popis každé nemocnice v Číně, která provádí transplantace.
Ze 712 identifikovaných nemocnic je ve zprávě individuálně popsáno 164, s informacemi, jako je počet lůžek,
výpovědi lékařů, tiskové zprávy, míra obsazenosti, chirurgický personál, školicí programy, nová infrastruktura,
čekací doby příjemců na orgán, publikované počty transplantací, použití imunosupresiv atd. Autoři na základě
těchto údajů odhadli celkový počet provedených transplantací.

„Toto je nová forma genocidy. Na svou realizaci používá nejváženější členy společnosti: lékařskou profesi.“
– Ethan Gutmann (vyšetřovatel odběrů orgánů)
Například nemocnice Changzheng v Šanghaji, významná nemocnice Čínské lidové osvobozenecké armády,
uvádí, že provedla 120 „naléhavých transplantací jater“. Tento termín se vztahuje na pacienta ve stavu
ohrožujícím život, který je přijat do nemocnice nebo transplantačního oddělení a vhodný orgán se najde
v průběhu hodin nebo dní. Toto je v jiných zemích vzácné.
V srpnu 2008 bývalý čínský náměstek ministra zdravotnictví Huang Jiefu (Chuang Ťie-fu) publikoval ve světovém
zdravotnickém časopise „Skalpel“ článek s názvem „Vládní politika a orgánové transplantace v Číně“. V článku
napsal: „V Číně se více než 90 % transplantovaných orgánů získává z popravených vězňů.“ [5]
V prosinci 2014 Huang Jiefu oznámil, že „Čína ukončí používání orgánů z popravených vězňů 1. ledna 2015“
[6]. Vyšetřovatelé však nenašli žádný důkaz, který potvrzuje tvrzení čínských představitelů, že odběry orgánů
se 1. ledna 2015 skončily. Prakticky všechny významné signály z nemocnic, které jsou známé odběry orgánů
vězňům svědomí, například Vojenská nemocnice č. 309 v Pekingu – naznačuje zvýšení počtu transplantací za
živa, kde se jako „dárci“ používají praktikující Falun Gongu.
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Opakovaná veřejná prohlášení čínských představitelů a lékařských zařízení o novém etickém prostředí
pro transplantace jsou prostě jen maskovacím manévrem, který umožňuje pokračování státem
podporovaných vražd.
O roli státu v tomto smutném příběhu není pochyb. Transplantační centrum při Čínské lékařské univerzitě
Shenyang na svých stránkách uvádí: „Abychom mohli každým rokem uskutečnit tak velký počet transplantací
orgánů, vděčíme za to podpoře, kterou nám vláda dává, zejména Nejvyššímu lidovému soudu, Nejvyšší
lidové prokuratuře, veřejné bezpečnosti, justičnímu systému, ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu pro
občanské záležitosti, které společnými silami schválily zákony, jež ustanovují, že získávání orgánů se těší
podpoře a ochraně vlády. Jde o ve světě unikátní věc.“
Původní zpráva z roku 2006 hovořila o asi 41 500 orgánových transplantaci v Číně v letech 2000 až 2005, kde
se nedá vysvětlit zdroj orgánů. [1] Aktualizovaná zpráva ukazuje, že čínská strana neprovedla žádné reálné
kroky k zastavení těchto zločinů. Navíc, politika přijímání oficiální čínské linie „popírání“ a „zlehčování“
těchto zločinů se ukázala jako neplodná.
Lze konstatovat, že jakékoli další diplomatické přijímání oficiální čínské linie Západem znamená stát se
spoluviníkem na pokračujícím zločinu proti lidskosti.

Reakce ve světě
Evropský parlament schválil 12. prosince 2013 rezoluci [2], v níž se speciálně uvádí, že EP:

„Vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem
povoleném odebírání orgánů vězňům svědomí, kteří s tím nesouhlasí, v Čínské lidové republice, včetně
vysokého počtu stoupenců hnutí Fa-lun Kung uvězněných z důvodu jejich náboženského přesvědčení“
„Žádá EU a její členské státy, aby upozorňovaly na odebírání orgánů v Číně; doporučuje, aby Unie a její
členské státy veřejně odsoudili zneužívání v oblasti transplantací orgánů v Číně a aby zvýšily povědomí
o této otázce mezi svými občany, kteří cestují do Číny“
Kongres USA v červnu 2016 jednohlasně odsoudil nucené odběry orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně
ve své rezoluci Sněmovny reprezentantů č. 343. [3]

Reference:
[1] Zpráva o odběrech orgánů, D. Matas a D. Kilgour: http://organharvestinvestigation.net/
[2] Usnesení EP: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20130603&language=SK&ring=P7-RC-2013-0562
[3] Usnesení Sněmovny reprezentantů Kongresu USA:
http://docs.house.gov/meetings/FA/FA00/20160316/104679/BILLS-114-HRes343-R000435-Amdt-034.pdf
[4] Aktualizovaná zpráva o odběrech orgánů, D. Matas, D. Kilgour, E. Gutmann:
http://endorganpillaging.org/wp-content/uploads/2016/06/Bloody_Harvest-The_Slaughter-June-23-V2.pdf
[5] http://www.upholdjustice.org/upload/images/nationalcriminalreports/1143.pdf
[6] http://epaper.oeeee.com/epaper/M/html/2014-12/05/content_3355770.htm?div=-1
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