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Pozor - šéf čínské delegace je spoluzodpovědný za pronásledování Falun Gongu!
Na Čínské investiční fórum do Prahy přijíždí bývalý
čínský ministr Oddělení propagandy Liu Yunshan. Liu,
šéf čínské delegace, je spoluzodpovědný za brutální
pronásledování,
které
způsobilo
nesčetným
následovníkům meditační praxe Falun Gong v Číně vážná
zranění, invaliditu nebo smrt.
Liu Yunshan, současný 5. člen stálého výboru politbyra
Liu Yunshan
Komunistické strany Číny, působil v letech 2002 - 2012 jako
vedoucí Oddělení propagandy. Těsně následoval politiku Jiang Zemina (hlavního strůjce
pronásledování pokojné meditační praxe Falun Gong), vedl dezinformační kampaně k
očerňování Falun Gongu a podněcoval nenávist vůči věřícím – následovníkům Falun Gongu
doma a v zahraničí. Jeho osobní aktivity významně přispěly k zintenzivnění perzekuce
pokojné komunity Falun Gongu v Číně.
Falun Gong je meditace buddhovského systému, která se svobodně praktikuje ve více než sto
zemích světa. Pouze v Číně je zakázána a její stoupenci jsou zde zatýkáni, vězněni, mučeni a
zabíjeni ve věznicích.
Světová organizace na vyšetřování pronásledování Falun Gongu (www.upholdjustice.org)
shromáždila důkazy o zapojení Liu Yunshana do nenávistné a dehonestující kampaně proti
Falun Gongu, z nichž uvádíme některé příklady:
Devátého prosince 1999 napsal generální tajemník strany Jiang Zemin dopis Národní konferenci
popularizace vědy a technologie (NKPVT). V dopise požadoval, aby odborníci z pole vědy a
technologie útočili na Falun Gong ve jménu vědy. Liu Yunshan opakoval text dopisu ve svých
projevech na NKPVT a veřejně odsuzoval Falun Gong.
V únoru r. 2001 Oddělení centrální organizace, Oddělení propagandy, Výbor politických a právních
záležitostí, Ministerstvo veřejné bezpečnosti, Úřad 610 a další společně uspořádaly zasedání za
účelem udílení cen za boj proti Falun Gongu. Zasedání se zúčastnilo více než 3 000 lidí. Liu
tomuto zasedání předsedal a energicky nabádal posluchače k útokům proti Falun Gongu.
V červenci r. 2001 čínské centrální oddělení propagandy s dalšími úřady společně uspořádalo
výstavu fotografií za účelem hanobení Falun Gongu. Liu promluvil na vernisáži výstavy, kde
obhajoval marxistické teorie materialismu a ateismu a žádal, aby fotografie byly duplikovány
a vystavovány po celé zemi.
Během osmnácti let politiky vyhlazování Falun Gongu zemřelo následkem mučení nebo
špatného zacházení v čínských věznicích minimálně 4 114 lidí. Toto číslo představuje případy
ověřené a zdokumentované Zvláštní skupinou při OSN pro vyšetření pronásledování Falun Gongu a
jde bohužel jen o vrchol ledovce. Perzekuce po sobě zanechala také bezpočet osiřelých dětí bez
domova a rozbitých rodin. Od roku 1999, kdy bylo pronásledování Falun Gongu spuštěno, bylo v
Číně provedeno více než milion transplantačních operací. Zdrojem orgánů pro tyto operace jsou
podle mezinárodních vyšetřovatelů čínští vězni svědomí, z nichž největší část tvoří právě
praktikující Falun Gongu. „Statisíce následovníků Falun Gongu jsou v Číně vězněny a
podrobovány krutým mučicím metodám. Těmto lidem hrozí, že budou vybráni jako „dárci“
www.falungong.cz
www.faluninfo.net

orgánů na transplantace a budou v procesu odebrání orgánu zavražděni. Liu Yunshan je za
tyto zločiny spoluzodpovědný, protože dlouhodobě řídil oddělení propagandy a aktivně
podněcoval nenávist vůči Falun Gongu,“ říká předsedkyně AFGČR, z.s., Veronika Sunová.
„Myslím si, že s šéfem propagandy Komunistické strany Číny by naši státní představitelé neměli
navazovat vztahy. Přijali bychom v čele delegace průmyslníků ministra propagandy nacistického
Německa? Funkce obou se příliš neliší,“ situaci komentuje tiskový mluvčí AFGČR, z.s.,
MVDR. Bohumil Bartošek, Ph.D.
„Záhadou je, že reklamní prostor na letišti Václava Havla má poruchu. Záhadně v době, kdy přiletí
pětisetčlenná čínská delegace v čele s šéfem oddělení propagandy Liu Yunshanem. A záhadně byla
z důvodu poruchy demontována právě reklamní plocha u odbavení, kde si česká Asociace
Falun Gong zakoupila reklamní prostor, na němž inzeruje (také v čínštině) plakát o
pronásledování duchovního hnutí Falun Gong v Číně. Neříkám, že to letiště dělá pod tlakem
nebo schválně, ale je to pozoruhodná shoda náhod,“ doplňuje šéfredaktor české edice Epochtimes,
Milan Kajínek.
Falun Gong je metoda zušlechťování těla a mysli. Skládá se z meditačních cvičení a učení,
které zdůrazňuje zlepšování vlastního charakteru podle hodnot pravdivosti, soucitu a
snášenlivosti. Metodu zveřejnil pan Li Hongzhi v čínském Changchunu v roce 1992. Zpočátku ji
čínská vláda podporovala a udělila jejímu zakladateli několik ocenění. Někteří straničtí ideologové
se však cítili uraženi a ohroženi narůstající popularitou Falun Gongu. A když vládní statistiky
ukázaly, že počet následovníků Falun Gongu o 15 milionů převýšil počet členů Komunistické strany
Číny, tehdejší vůdce strany Jiang Zemin postavil Falun Gong mimo zákon a spustil dezinformační a
likvidační kampaň.
Ironicky, Liu je předsedou komise, jejímž cílem je budování socialisticky harmonické společnosti
podle politiky KS Číny. Pronásledování lidí za víru v laskavost je s posláním této komise v rozporu
jen zdánlivě. Státní tisková agentura Xinhua tento rozpor vysvětlila v r. 1999, když uvedla: „Tzv.
principy pravdy, laskavosti a snášenlivosti, které hlásá zakladatel Falun Gongu Li, nemají nic
společného se socialistickým, etickým a kulturním pokrokem, kterého se snažíme dosáhnout.“
Příkladem dezinformační kampaně proti Falun Gongu je např. incident, kdy čínské úřady
zinscenovaly 23. ledna 2001 upálení pěti lidí na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Státní média
tvrdila, že upálení jsou praktikující Falun Gongu, čímž ve společnosti podněcovala nenávist vůči
němu. Nezávislí reportéři ale sebeupálení analyzovali a při pozorém prozkoumání videozáznamu,
který publikovala čínská televize, bylo objeveno mnoho nesrovnalostí. Objevené mezery byly
důvodem, proč v roce 2001 vydala OSN následující prohlášení: „Čínský režim poukazuje na to,
že údajný incident sebeupálení na náměstí Nebeského klidu je důkazem, že Falun Gong je
„zlý kult.“ Do našich rukou se ale dostal videozáznam, který dokazuje, že tato událost byla
zinscenována čínskou vládou.“ Tento názor jednoznačně podpořila i mnohá západní média, mimo
jiné The Washington Post, Media Channel, The New York Times a další.
V uveřejněných reportážích vyšlo najevo, že čínská vláda pomocí tohoto případu manipuluje
veřejné mínění doma i ve světě. Dvě hodiny po incidentu byla zpráva o sebeupálení diskreditující
Falun Gong odvysílána do celého světě.
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Zdroje:
zpráva NTD
https://www.youtube.com/watch?v=QrLM4Ry628w
Světová organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gong (Uphold Justice)
http://www.upholdjustice.org/sites/default/files/record/2014/251-251-en_report.pdf
Podrobnější informace o incidentu sebeupálení najdete v dokumentu:
Na hranici čínské propagandy - zinscenované sebeupálení
https://www.youtube.com/watch?v=77ct8OHUrtA
Více informací o kauze odebírání orgánů:
www.organharvestinvestigation.net/
www.endorganpillaging.org
Více informací: Veronika Sunová, mobil: 721 742 071
e-mail: v.sunova@seznam.cz
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