10. srpna 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA
Průvod pochodového orchestru Tian Guo s doprovodem upozorní na genocidu v Číně:
Více než milion lidí zabito pro své orgány
Ve středu 24. srpna 2016 v centru Prahy a před Velvyslanectvím ČLR
vyjádří více než 100 lidí z 10 evropských zemí
hudbou pochodového orchestru a klidným cvičením
nesouhlas se 17 let trvajícím pronásledováním následovníků meditační praxe Falun Gong a
zločinem násilných, státem schválených odběrů orgánů živým vězňům svědomí v Číně.
PROGRAM AKCE:
10.30–11.00: 90-členný pochodový orchestr Tian Guo Marching Band vyjádří hudbou
a poklidným cvičením nesouhlas s násilným odebíráním orgánů před Velvyslanectvím ČLR
Od 13.00: orchestr v doprovodu tanečnic a vlajkonošů vyjde z Václavského náměstí,
bude pokračovat historickým centrem hlavního města (Příkop, Celetná, Staroměstské
náměstí, Karlův most, Malostranské náměstí) a cestu zakončí okolo 15.30 hod. na
Hradčanském náměstí.
Cílem průvodu je upozornit na skutečnost, že na základě vyšetřování a průzkumu
čínských transplantačních center bylo od roku 1999 v Číně zabito za účelem komerčních
transplantací zhruba 1,5 milionu vězňů svědomí, z nichž většinu tvoří praktikující duchovní
disciplíny Falun Gong. Výsledky vyšetřování jsou shrnuty ve zprávě „Krvavá sklizeň/Jatka:
Nové informace“, kterou vydali bývalý kanadský poslanec a státní tajemník David Kilgour,
obhájce lidských práv
David Matas a americký novinář
Ethan Gutmann.
(endorganpillaging.org/an-update)
Využívání vězněných praktikujících Falun Gongu na orgány je jedním z důsledků
nařízení bývalého čínského vůdce Ťiang Ce-mina, který prohlásil: „Zničte jejich pověst,
zruinujte je finančně a fyzicky zlikvidujte!“ Touto výzvou začalo 20. července 1999
celoplošné pronásledování následovníků Falun Gongu v Číně.
Falun Gong je prastará meditační praxe ze školy buddhismu, která zahrnuje pomalá,
energetická cvičení a klade důraz na hodnoty pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Věnují se jí
lidé ve více než stovce zemí po celém světě.
Kontakt: Juraj Skovajsa, mobil: 777 271 364, juraj.skovajsa@gmail.com
Odkazy:
KRVAVÁ SKLIZEŇ / JATKA: Nové Informace
https://youtu.be/X1-8BoqYwt8

Pronásledování Falun Gongu (krátký film, 10 min.)
https://youtu.be/jvUgaUoKfww
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Podrobnější informace
Vraždění na objednávku
Jak dokládá nejnovější zpráva nezávislých vyšetřovatelů D. Matase, D. Kilgoura a
E. Gutmanna, v Číně nabrala transplantační chirurgie na prudkém vzestupu právě po roce
1999 (kdy začalo pronásledování Falun Gongu) a ročně je prováděno až 100 000 transplantací
orgánů1 s extrémně nízkými čekacími lhůtami. U naprosté většiny transplantací není známý
původ darovaných orgánů a ani pro ně neexistuje žádné uspokojivé oficiální vysvětlení. Jako
jediná možnost se nabízí teorie zabíjení vězňů svědomí na objednávku. Bývalý člen
kanadského parlamentu David Kilgour, obhájce lidských práv David Matas a americký
novinář Ethan Gutmann se tímto tématem zabývají již celé roky a provedli řadu šetření „v
poli“ i mimo něj, jež dokazují, že ona transplantační teorie je bohužel i praxí.
Mezinárodní společnost pro lidská práva (IGFM) zdůrazňuje, že dosavadní pokusy o
vysvětlení ze strany Číny o původu darovaných orgánů jsou zcela nepřijatelné. V Číně
existuje kulturou podmíněná averze proti dárcovství orgánů, takže se tam stěží najdou
dobrovolní dárci. Nadto tam chybí efektivní databanka dárců i rozdělovací systém, jaký je
například v Evropě. Přesto všechno je Čínská lidová republika po USA zemí s nejvyšším
počtem provedených transplantací orgánů. A „čekací doba na transplantační orgány je
extrémně nízká“, prohlásil člen představenstva IGFM Hubert Körper.
Podle údajů nevládní organizace DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting) se
oběťmi ilegálních odběrů orgánů stávají v prvé řadě praktikující meditační praxe Falun Gong,
v menším měřítku také Tibeťané, Ujgurové a křesťané.
Podpora ve světě
Proti pronásledování Falun Gongu vystoupila řada významných světových osobností a
institucí, viz např. rezoluce 2013/2981 Evropského parlamentu2, jednohlasně přijatá rezoluce
343 Sněmovny reprezentantů Kongresu USA3 a několik dalších. Další země jako Tchaj-wan4 a
Izrael5 už transplantační turistiku do Číny zakázaly.
V Česku se na podporu Falun Gongu vyjádřila řada osobností 6, Výbor Senátu PČR pro
vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (který již připravil návrh rezoluce pro Senát
PČR7) a v neposlední řadě také přes 130 000 občanů, kteří do dnešního dne podepsali petici
proti genocidě Falun Gongu v Číně.
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endorganpillaging.org/an-update
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20130603+0+DOC+XML+V0//CS
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https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343/text
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http://en.minghui.org/html/articles/2015/6/19/151159.html

5

https://youtu.be/MwVLeDXgOUg

https://www.youtube.com/channel/UCw4tRpKuTVHc5ZSX5OOfVcg , http://falungong.cz/index.php?
article_file=cz_top_line/instituce.html
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Vývoj v Číně
Po nástupu Si Ťin-pchinga do vedení Číny dochází k čistkám ve stranickém aparátu a již bylo
zatčeno mnoho lidí, kteří byli v pronásledování Falun Gongu vysokými hráči, jako např. Čou
Jung-kchang (bývalá hlava bezpečnostního aparátu), Po Si-laj (horký kandidát na post
prezidenta) či Li Tung-šeng (hlava Úřadu 610, tajné „úderné jednotky“ založené za účelem
vypořádání se s otázkou Falun Gong). Koncem roku 2013 byl také zrušen systém pracovních
táborů, jeden z klíčových nástrojů k zadržování praktikujících.8
Dle neoficiálních informací už byl vzat do vazby dokonce i sám Ťiang Cemin.9

http://www.epochtimes.cz/2016071723309/Po-17-letech-pronasledovani-se-Falun-Gong-tesi-na-novouCinu.html
8

9

http://www.epochtimes.cz/2016061823273/Byvaly-cinsky-vudce-Tiang-Ce-min-byl-udajne-vzat-do-vazby.html
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