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V Praze dne 15. listopadu 2018
Výzva Českého helsinského výboru k ukončení pronásledování a mučení osob
praktikujících metodu Falun Gong, k zastavení nedobrovolného odebírání tělesných
orgánů vězněným osobám v Číně a k přijetí rezoluce Senátu v této věci
Český helsinský výbor odsuzuje pokračující pronásledování stoupenců Falun Gong
v Číně a vyzývá ústavní činitele a státní orgány k tomu, aby při všech jednáních s představiteli
Čínské lidové republiky hovořili o tématu lidských práv, včetně násilí páchaném na
příslušnících tohoto vyznání a zasadili se o propuštění všech praktikujících Falun Gongu a
vězňů svědomí.
Pronásledování a věznění stoupenců hnutí Falun Gong od roku 1999, kdy bylo toto hnutí
v Číně zakázáno, je v rozporu se základním lidských právem, zakotveném i v mnoha
mezinárodních úmluvách, a to že žádný člověk nesmí být zbaven své svobody pro svoji
duchovní víru. V této souvislosti vyzýváme vládu Čínské lidové republiky k okamžitému
propuštění všech vězňů svědomí v Číně, včetně stoupenců hnutí Falun Gong.
Český helsinský výbor dále vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a
důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání
orgánů vězňům svědomí v Číně, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falun Gong vězněných za
jejich náboženské přesvědčení, a také členové dalších náboženských a etnických menšinových
skupin.
Opíraje se i o usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 č.
2013/2981(RSP)
o
nedobrovolném
odebírání
orgánů
v Číně
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20130603+0+DOC+XML+V0//CS
vyzýváme vládu ČR a prezidenta ČR k tomu, aby na téma nedobrovolného odebírání
orgánů vězňům svědomí v Číně upozornili a veřejně odsoudili nekalé praktiky týkající se
transplantací orgánů v této zemi, včetně zvýšení povědomí českých občanů cestujících do Číny
o tomto problému a aby přijali všechna opatření, která znemožní jakoukoli transplantační
turistiku mezi Českou republikou a Čínou.
Táňa Fischerová
předsedkyně Českého helsinského výboru, z.s.
Český helsinský výbor, je nevládní nezisková organizace jejímž posíláním je monitoring dodržování lidských
práv a svobod a aktivity, které přispívají k naplnění mezinárodních úmluv o lidských právech ratifikovaných ČR.

