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Červnová návštěva Ethana Gutmanna a Čchen Čen-pching v Praze

Ethan Gutmann 
Investigativní novinář, spisovatel, publicista 

a obhájce lidských práv (USA)
Schůzky s novináři ve dnech: 20. a 21. 6. 2017

Ethan Gutmann je jedním z lidí, kteří v Číně byli 
osobně a viděli začátek pronásledování duchovního 
hnutí Falun Gong na vlastní oči.

Díky svému svědomí, výzkumu a úsilí na poli 
lidských práv vypovídal před americkým 
Kongresem, Evropským parlamentem, OSN a 
dalšími institucemi.

Základní informace:

 Napsal knihu Jatka (2014), obsahující desítky 
svědectví odhalujících temnou spolupráci 
čínských transplantačních center s vězeňským 
systémem. Jeho sedmiletý terénní výzkum 
nezávisle potvrdil závěry kanadské vyšetřovací 
zprávy Bloody Harvest (2006). V Číně dochází 
k masovému zneužívání režimem vězněných 
skupin k orgánovým transplantacím.

 V roce 2016 publikoval, společně s kanadským 
právníkem Davidem Matasem a bývalým 
kanadským ministrem zahraničí Davidem 
Kilgourem, rozsáhlou studii odhalují činnost 
transplantačních center v Číně.
(Český souhrn studie / Plná AJ verze)

V roce 2005 vydal knihu Ztráta nové Číny 
pojednávající o tom, jak totalitní praktiky vstoupily 
v Číně, s využitím moderních technologií, do 
nového věku.

Čchen Čen-pching 
Praktikující Falun Gongu 

a dlouholetá vězeňkyně svědomí (Čína)
Schůzky s novináři ve dnech: 19. a 20. 6. 2017

Čchen Čen-pching (Chen Zhenping) byla za 
praktikování meditační praxe Falun Gong 
opakovaně vězněna, poprvé před 15 lety.

V roce 2003 byla bez soudního procesu poslána do 
pracovního tábora na tři roky. Tam byla nucena nosit 
speciální kazajku, která způsobuje vážná zranění, 
někdy s následkem smrti. Takto zemřela jedna z 
jejích spoluvězeňkyň. Také musela podstoupit 
násilné krmení.

Podruhé byla uvězněna v červnu 2008, před 
pořádáním olympijských her v Pekingu. Byla 
vyvedena ze svého domu ve městě Čeng-čou a 
policií převezena do ženské věznice v provincii Sin-
ťiang, kde se vyrábělo oblečení. 

Paní Čchen byla ve vězení mučena a podrobována 
nuceným pracím. 

Její dcera, slečna Ťin Čao-jü (Jin Zhaoyu  ), která žije 
ve Finsku, bojovala za osvobození své matky 
několik let a díky ní se její případ dostal na veřejnost 
a probudil zájem lidskoprávních organizací.

Zejména díky finským médiím a tchajwanské 
pobočce Amnesty International byla její matka 
Čchen posléze propuštěna na svobodu.

Její osud je tak jedním z těch vzácných, kde 
můžeme vidět výsledky snah v oblasti lidských 
práv. Do České republiky přiletí i se svou dcerou.
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