
15. červenec 2020

ZAČALO TO UPROSTŘED NOCI

CELONOČNÍ SVÍČKOVÁ VIGILIE  PŘED ČÍNSKOU
AMBASÁDOU UPOZORNÍ NA 21 LET TYRANIE

Tisková zpráva Asociace Falun Gong ČR, z. s., k tragickému 21. výročí pronásledování Falun 
Gongu

Program
19. 7. od 21:00 hod.

• zahájení akce, přečtení společného prohlášení členů parlamentů 16 zemí adresované vládě 
ČLR

• psaní jmen a základních informací o vybraných obětech pronásledování křídou na silnici 
před ambasádu ČLR

• zapálení svíček
• meditace a cvičení budou probíhat po celou noc

20. 7. v 9:30 hod.

• přečtení dopisu pro čínského velvyslance
• ukončení akce

Svíčková vigilie připomene začátek pronásledování meditační praxe Falun Gong.

Z 19. na 20. 7. 1999 pod rouškou noci vtrhla policie do domovů mnoha lidí po celé Číně a vytáhla
je z postele. Zavezla je do záchytných center a věznic, mnohé z nich zbila a některé umučila. 

Ráno 20. 7. 1999 začala státem řízená média bombardovat čínský národ nenávistnou propagandou
namířenou proti Falun Gongu. Tato propaganda se dostala i do zahraničních médií.

Tak začala celonárodní,  násilná kampaň,  která  vystavila  70–100 milionů lidí  ohromnému tlaku,
statisíce praktikujících Falun Gongu byly mučeny1, tisíce byly umučeny nebo zemřely následkem
mučení2,  statisíce  byly  zavražděny v  procesu  násilného  odebírání  orgánů3,  obrovský počet  dětí
připravila o jednoho nebo oba rodiče, mnohé děti skončily samy na ulici.

„Chceme vyjádřit podporu čínským následovníkům Falun Gongu, kteří již 21 let pokojně odporují
tyranii  a stali  se  proto terčem propagandy,  očerňování,  věznění,  mučení  a  násilného odebírání
orgánů zaživa,“ řekla předsedkyně spolku Veronika Sunová.

Čím se tito  lidé  provinili?  Odmítli  se  vzdát  praktikování  meditační  praxe Falun Gong a jejích
hodnot pravdivosti,  soucitu a snášenlivosti.  Ty, kteří  si stáli za tím, že jim Falun Gong pomohl
zlepšit si zdraví a morální charakter, čekaly dlouhé roky tvrdého pronásledování. Ti, kteří tlaku
podlehli a vzdali se svého svědomí a hodnot, a dokázali to svými činy, byli mučení nebo zabití
ušetřeni.

Proč je v Číně Falun Gong pronásledován? 
https://www.falungong.cz/situace-v-cine/duvody-pronasledovani/

Kontakt: Veronika Sunová, mobil: 721 742 071, e-mail: v.sunova@seznam.cz

1 statistika, počty případů mučení https://faluninfo.net/key-statistics-related-to-falun-gong/ 
2 zdokumentované případy mučení s následkem smrti https://en.minghui.org/emh/special_column/death_cases/ 
3 zpráva z vyšetřování násilného odběru orgánů, E. Gutmann, D. Kilgour, D. Matas https://endtransplantabuse.org/an-

update/ 
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