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Mezinárodní apel za svobodu Wang Zhiwena

Ve středu 24. srpna 2016 od 10.30 se v Praze v Pelléově ulici před budovou Velvyslanectví 
ČLR uskuteční apel za svobodu pana Wang Zhiwena. Akce je součástí celosvětových aktivit za 
jeho vysvobození.  Pražského apelu se zúčastní stovka praktikujících meditační praxe Falun 
Gong z 10 evropských zemí.

Krátké video o případu Wang Zhiwena:   https://www.youtube.com/watch?v=5Rt0H3Vwbls

Wang  Zhiwen  patří  mezi  první  praktikující  meditační  praxe  Falun  Gong,  kteří  byli  v  Číně 
zatčeni.  20.  července  1999,  když  vypuklo  pronásledování  Falun  Gongu  čínským režimem,  byl 
Wang  v  ranních  hodinách   unesen  čínskou  policií  ze  svého  domu.  V prosinci  téhož  roku  byl 
odsouzen na 16 let  odnětí  svobody.  Zinscenovaný soudní proces byl  po celý den vysílán státní 
televizí po celé Číně a měl sloužit jako výstraha ostatním praktikujícím v Číně. 

Dcera pana Wanga, Danielle (čínským jménem Xiaodan), žije v USA. Již 17 let se snaží svého 
otce  dostat  na  svobodu.  Případ  Wang  Zhiwena  přitáhl  mezinárodní  pozornost,  když  Danielle 
svědčila 5. prosince 2013 na slyšení Kongresu USA. 

Po 15 letech ponižování, zastrašování a nelidského zacházení postihla Wanga mozková mrtvice 
a 14. října 2014 byl propuštěn z vězení. Zůstal však i nadále pod neustálým dohledem a tlakem 
policie.  Dva policisté hlídají u jeho domovních dveří a následují ho, kamkoliv jde. Policie také 
nainstalovala kolem jeho domu čtyři kamery. 

Nedávno Danielle navštívila otce v Číně a čínské úřady mu vydaly pas, který mu umožňoval 
opustit Čínu a odejít do USA. Nicméně při přechodu přes celnici v Guangdongu mu celní úředník 
řekl, že jeho pas je zrušen, a odstřihl mu z něj roh.

Praktikující  Falun  Gongu  v  České  republice  se  přidávají  k  naléhavé  mezinárodní  výzvě 
adresované čínským úřadům, aby Wang Zhiwenovi opětovně vydaly pas a  umožnily mu vycestovat 
z Číny a setkat se svojí dcerou. 

Kontakty pro média:

Juraj Skovajsa, tel.: 777 271 364, Bohumil Bartošek, tel.: 725 561 327

 

http://www.faluninfo.net/
http://www.falungong.cz/
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 Pozadí

Falun  Gong  je  tradiční  čínská  praxe  zušlechťování  těla  a  mysli.  Kromě  čchikungových 
cvičení  učí  člověka  žít  v  souladu  se  zásadami  pravdivosti,  soucitu  a  tolerance.  Začátkem 
devadesátých let, kdy pan Li Hongzhi zveřejnil tuto metodu, čínská vláda Falun Gong podporovala, 
oceňovala a vyznamenávala za přínos v oblasti zlepšení zdraví a morálky společnosti.

Když po 7 letech v roce 1999 vládní průzkumy ukázaly, že se Falun Gongu věnuje 70–100 milionů 
lidí,  mezi nimiž byli  i  zastupitelé  vlády,  místních úřadů, straníci  a vědci,  a počet praktikujících 
Falun Gongu tak o 15 milionů převýšil počet členů komunistické strany, tehdejší čínský vůdce Jiang 
Zemin zahájil  pronásledování, ve kterém jsou lidé zatýkáni,  mučeni a dokonce zabíjeni pro své 
orgány. Důvodem je velká popularita, kterou oficiální činitelé chtějí, ale nemohou ovládnout.

Počet  detailně  zdokumentovaných  a  ověřených  úmrtí  ve  vazbě,  pracovním  táboře  či  vězení 
přesahuje  4  000,  což  je  však  jen  vrchol  ledovce.  Autoři  zprávy „Krvavá  sklizeň/Jatka,  Nové 
informace“  odhadují,  že  od  roku  1999  se  každoročně  v  Číně  provádí  60  tisíc  až  100  tisíc 
transplantací (celkem zhruba 1,5 milionu), a uvádějí, že tyto orgány pocházejí od Tibeťanů, Ujgurů, 
domácích křesťanů a především od lidí praktikujících Falun Gong.

Podrobnější informace o perzekuci a odebírání orgánů:

Oficiální kanál Asociace Falun Gong ČR na Youtube – „FALUN GONG INFO“:

https://www.youtube.com/channel/UC5q2l4kmepdir6WUc5ElSVQ

PŘÍLOHA:

Otevřený dopis za svobodu Wang Zhiwena adresovaný Velvyslanectví ČLR v Praze
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PŘÍLOHA:

Její Excelence

MA YUQING

Velvyslanectví ČLR

Pelléova 71/18

160 00 Praha 6

Otevřený dopis

V Praze dne 21. 8. 2016

Vaše Excelence,

dovolte nám, prosím, upozornit Vás na případ Wang Zhiwena, kterému bylo 6. srpna 2016 na celnici v  

Dongguanu znemožněno vycestování z Číny.

Wang Zhiwen byl  zatčen bezprostředně po spuštění kampaně pronásledování následovníků meditační 

praxe  Falun  Gong  čínským  režimem.  20.  července  1999  byl  v  ranních  hodinách  vytažen  z  postele.  

Následoval  zinscenovaný  soudní  proces,  který  se  vysílal  po  celé  Číně  a  také  opakovaně  po  24  hodin 

americkou CNN. Jeho vysoký trest 16 let odnětí svobody měl sloužit k zastrašení ostatních praktikujících 

Falun Gongu. 

Wangova dcera Danielle (čínským jménem Xiaodan) žije v USA. Když viděla otcovu tvář na CNN a  

slyšela rozsudek, byla zdrcena. „Zlomilo mi to srdce, prožívala jsem naprostou bezmoc a myslím si, že se mi 

ta rána nikdy nezahojí,“ líčí své pocity Danielle, která se již 17 let snaží apelovat na kongresmany USA ve  

snaze o záchranu svého otce. 

Wang byl zatčen proto, že byl koordinátorem cvičebního místa v Pekingu a byl mezi praktikujícími Falun 

Gongu jedním z nejznámějších. Během patnáctiletého věznění byl Wang neustále ponižován a zastrašován, 

protože se odmítal vzdát praxe Falun Gong a své víry v pravdivost, soucit a snášenlivost. Následkem bití  

přišel o zuby, byly mu zlomeny obě klíční kosti, které mu nikdy pořádně nesrostly, byl nucen vykonávat  

otrockou práci a krátce před propuštěním v roce 2014 utrpěl mozkovou příhodu. 
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Po propuštění z vězení byl Wang poslán do centra na „vymývání mozků“ a až poté mu bylo umožněno  

vrátit se domů. Od té doby žije pod neustálým policejním dohledem. Je mu odepřena lékařská péče, kterou 

velmi potřebuje. Policisté bez přestávky hlídají jeho domov, sledují každý jeho krok a odposlouchávají jeho 

telefonáty.

Danielle se snaží svého otce dostat na svobodu. Letos v srpnu se po dlouhých 17 letech konečně s otcem 

v Číně setkala. Wangovi byl na druhou žádost vydán oficiální cestou cestovní pas a Danielle s manželem mu  

pomohli obstarat vízum do USA. Na celnici na cestě do Hongkongu však bylo Wangovi oznámeno, že jeho 

cestovní pas je neplatný, a celní úředník z pasu odstřihl roh, čímž Wangovi cestu ke společnému životu se  

svojí dcerou na svobodě znemožnil.

Vyzýváme tímto čínské úřady, aby Wang Zhiwenovi opětovně vydaly pas a umožnily mu bezpečně 
vycestovat z Číny a setkat se se svojí dcerou. 

Asociace Falun Gong ČR, z. s.

Lidská práva bez hranic, z. s.
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