
Skupina pand vyzve čínské úřady k ukončení 
osmnáctiletého pronásledování Falun Gongu

Tisková zpráva Asociace Falun Gong ČR, z. s., k 20. 7. 2017

Praktikující  meditační  praxe  Falun  Gong  a  skupina  18  pandích  medvídků  se  shromáždí 
20. července v 10.30 před Velvyslanectvím ČLR v Pelléově ulici, aby připomněli 18. tragické 
výročí pronásledování Falun Gongu.

Pandy  z  projektu  „Komunismus  s  pandí  tváří“ 
Barbory Bálkové reprezentují desítky tisíc vězňů 
svědomí,  kteří  jsou  od  spuštění  kampaně  k 
likvidaci  Falun  Gongu  v  Číně  každoročně 
zabíjeni  kvůli  lukrativnímu  obchodu  s  orgány. 
(viz http://www.barborabalkova.cz/pandy.html)

„Zneužívání  vězňů  svědomí  pro  nedobrovolné  odebírání  orgánů  vnímám  jako  
problematiku  srovnatelnou  s  nacistickými  praktikami  páchaných  na  vězních  v  
koncentračních táborech v období holocaustu. Považuji za velmi důležité povědomí o této  
problematice  šířit  dál  a  pokusit  se  alespoň  touto  cestou  zakročit  proti  takto  hrubému  
znásilnění  lidských  práv,  které  navíc  provozuje  stát,  s  nímž  se  snažíme  mít  pozitivní  
diplomatické i ekonomické vazby. Výtvarný jazyk je komunikačně univerzální a mně blízký  
prostředek, proto jsem k šíření této problematiky zvolila prostorovou instalaci, v níž se v  
každém  medvídku  snoubí  paradox,  kdy  Čínou  přísně  chráněná  panda  je  současně  
komunistickým systémem zneužitá a bezvýznamná lidská bytost,“ uvedla Barbora Bálková.

Následovníci duchovní praxe také před ambasádou vytvoří živý obraz scény mučení, které se 
stále děje za zdmi čínských věznic.

Shromáždění bude pokračovat od 13 do 18 hodin ve spodní části Václavského náměstí.

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‘  orgánů  na  transplantace  a  budou  v  procesu  odebrání  orgánu  
zavražděni.  Liu Yunshan, jeden z hlavních hostů Čínského investičního fóra,  je za tyto  
zločiny  spoluzodpovědný,  protože  dlouhodobě  řídil  oddělení  propagandy  a  aktivně  
podněcoval nenávist vůči Falun Gongu,“ říká předsedkyně AFG ČR, z. s., Veronika Sunová.

„Falun Gong je  metoda zušlechťování  těla  a mysli.  Skládá se z  meditačních cvičení  a  
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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,“ vysvětluje  tiskový  mluvčí 
Asociace Falun Gong ČR, z. s., MVDr. Bohumil Bartošek, Ph.D.

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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