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Stručná história prenasledovania

Vážený čitateľ,

v roku 1992 bol Falun Gong vo svete 

neznámym pojmom. Prečo sa za krát-

kych 7 rokov stal najrozšírenejším čchi-

-kungom v Číne, ktorý praktizovalo 100 

miliónov ľudí? A prečo komunistická 

vláda reagovala na jeho popularitu pre-

nasledovaním, v ktorom sú ľudia muče-

ní a zabíjaní? Čoraz viac ľudí vo svete 

si kladie otázky ohľadom Falun Gongu, 

na ktoré sa pokúsime odpovedať v tejto 

publikácii. Zároveň by sme Vás chce-

li požiadať, aby ste prehovorili za tých, 

ktorí boli umlčaní a urobili všetko, čo je 

vo Vašej moci, aby bolo v Číne zastavené 

toto nezmyselné prenasledovanie.

Poznámka: 
Pri písaní vlastných a miestnych mien sme sa držali ich podo-
by v pinyin-e, teda v mandarínskej čínštine štandardizovanej 
do latinky. Výnimku tvorili vlastné mená, ktoré sú v slovenči-
ne frekventované a všeobecne známe ako „Šanghaj” atď.
Zdroj informácií o prenasledovaní: 
Pracovná skupina OSN pre ľudské práva praktizujúcich 
Falun Gongu, Justice for Falun Gong, Epoch Times Inter-
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vané rozhovory s Hon, Davidom Kilgourom a pani Sofi ou. 

Zdroj foto: 
Clearwisdom.net, Falun Gong Human Rights Working 
Group, Epoch Times International, Minghui.org
Titulná strana: 
Lotosová sviečka, Xiaoping Chen, olej na plátne (2004) 
Zadná strana: 
Petičná akcia v Žiline, 25. júla 2008
Grafi cká úprava: 
Ing. arch. Radoslav Herda
Vydala: 
Slovenská Asociácia Falun Gong

3

Navštívte naše stránky:

www.falungong.sk  - petícia proti prenasledovaniu Falun Gongu a ďalšie informácie
www.minghui.sk  - články o dianí v Číne, kultivačnej praxi a o aktivitách vo svete
www.falundafa.org  - o kultivačnej metóde Falun Gong
www.faluninfo.net  - informácie o prenasledovaní v angličtine

Obsah 
Falun Gong - Pradávna kultivačná prax 4

Zdravotné účinky Falun Gongu 6

Skupinové cvičenia v Číne pred r. 1999 8

Jiang Zeminova kampaň proti Falun Gongu 12

Protesty na Námestí nebeského pokoja  14

Dezinformačná kampaň a zinscenované sebaupálenie 17

Metódy „transformácie” - mučenie a zabíjanie 18

Vybrané prípady prenasledovania 20

Otrocká práca a bitie 22

Reakcie na prenasledovanie v Číne 24

Reakcie na prenasledovanie vo svete 25

Reakcie na prenasledovanie na Slovensku 26

Deväť komentárov a vystupovanie z ČKS 29

Umelci za mrežami 30

Súdne stíhanie za genocídu 32

Odoberanie orgánov väzňom svedomia 34

Kilgourova/Matasova správa o odoberaní orgánov  36

Gao Zhisheng - Za spravodlivejšiu Čínu 37

Hlasy podpory a uznania  38

Výsledky aktivít proti prenasledovaniu 39

© 2012, Slovenská Asociácia Falun Gong



 Falun Gong [Fa-lun–kung], 
nazývaný tiež Falun Dafa, je 
pradávna kultivačná prax. Jeho 
vonkajšia forma sa podobá ázij-
skému energetickému cvičeniu 
tchaj-čchi alebo čchi-kungovým 
cvičeniam, ale má i svoj hlboký 
vnútorný obsah. Popri piatich cvičeniach učí človeka na-
sledovať hodnoty pravdivosti, súcitu a tolerancie (Zhen, 
Shan, Ren). Po určitom období kultivačnej praxe dosiah-
nu jej nasledovníci stav nesebeckosti, väčšieho pohľadu 
do vecí, vnútornej čistoty a rovnováhy – vnútorný stav, 
ktorý možno nazvať opravdivé zdravie.
 V čínskej histórii existovali tisíce rôznych kultivačných 
škôl. Dôraz na morálny charakter a etické hodnoty bol 
počiatočnou podmienkou každého štúdia. Kultivácia tela 
a mysle bola po dlhé stáročia uznávaná vďaka priaznivé-
mu vplyvu na fyzické zdravie človeka. Jej účinky môžeme 
vymenovať: zbavenie sa únavy a chronickej vyčerpanosti, 
zlepšenie sústredenia, odbúranie stresu a energetických 
blokov, dôkladné 
prečistenie tela a 
celkové upevnenie 
zdravia.
 Známy je naprí-
klad priaznivý zdra-
votný účinok tchaj-
-čchi a bojových 
umení. Veľa zná-
mych lekárov v čín-
skej histórii prak-
tizovalo kultiváciu. 
Niektorí si vyvinuli 
schopnosť vidieť 
kanály meridiánov 
či akupunktúrnych 
bodov v ľudskom 
tele. Iní mali schop-
nosť vidieť, ako v 
tele človeka účin-
kujú liečivé bylinky 
alebo dokázali vy-
sielať energiu, ktorá 
choroby liečila. Títo 
praktizujúci vytvo-
rili teóriu a prax 
čínskej medicíny, 
napríklad akupunk-
túru a čínsku liečbu 
bylinkami, ktoré po-
známe dodnes. 
 Nástup komunis-
tickej vlády v Číne v 
roku 1949 znamenal 
koniec pre bohatú 
tradíciu kultivácie. 
Ateistická ideológia 
strany a totalitná 
moc už vopred vylu-
čovali odlišné zmýš-

ľanie. Kultivácia bola označená 
za „poveru“ a začala byť brutálne 
prenasledovaná. Za prvé dva roky 
komunistickej vlády boli v mene 
„potlačenia kontrarevolučných 
skupín“ popravené približne dva 
milióny ľudí. V priebehu nasle-

dujúcich desiatok rokov sa na verejnosti nikto neodvážil 
slovo „kultivácia“ (xiulian) ani vysloviť. 
 Politický útlak, opakované prenasledovanie a krvavé 
politické kampane pritom spôsobili čínskym občanom 
vážnu fyzickú a psychickú ujmu. Aby sa utíšila všeobec-
ná potreba liečenia a udržovania si dobrého zdravotného 
stavu, boli v roku 1970 verejnosti v tichosti predstavené 
pradávne cvičenia pod novým označením „čchi-kung“ 
(qigong). Pre svoje blahodarné účinky na zdravie si 
okamžite získali veľkú popularitu. Pojem čchi-kung však 
pred týmto obdobím nikdy neexistoval a nikto nepoznal 
jeho skutočný pôvod.
 V roku 1992 pán Li Hongzhi začal vyučovať Falun 

Gong. Pán Li od-
halil, že čchi-kung 
je v skutočnosti fy-
zickým aspektom 
kultivačnej praxe, 
že pojem čchi-kung 
bol vytvorený, aby 
sa zabránilo politic-
kému prenasledova-
niu a že aby človek 
získal plný úžitok 
z kultivácie, musí 
venovať pozornosť 
aj mentálnemu as-
pektu – zlepšovaniu 
morálnych a dušev-
ných kvalít človeka. 
Predstavením Falun 
Gongu na verejnosti 
pán Li vrátil tisícky 
rokov tradície kul-
tivačnej praxe späť 
čínskym ľuďom. 
 Prvé verejné 
prednášky pána 
Li sa uskutočnili v 
máji 1992 v čínskom 
meste Changchun. 
O niekoľko mesia-
cov pán Li išiel s nie-
koľkými študentmi 
do Pekingu, aby sa 
zúčastnil Orientál-
nom veľtrhu zdra-
via, kde Falun Gong 
získal niekoľko oce-
není. Jeho organizá-
torov pán Li natoľko 
zaujal, že ho pozvali, 
aby spravil niekoľko 

Falun Gong
Pradávna kultivačná prax

Kľúč k celostnému 
zlepšeniu tela a mysle 

leží v zlepšovaní charakteru.
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Zakladateľ Falun Gongu, pán Li Hongzhi, 
je zobrazený na obálke časopisu Čchi-kung a veda 

z marca 1993. Robí meditáciu v sede.
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improvizovaných prednášok ohľadom princípov praxe.
 Od roku 1992 do roku 1994 bol pán Li pozvaný do 
takmer každého významného čínskeho mesta, aby pred-
nášal o Falun Gongu. Celkove spravil 54 seminárov. Po-
čet účastníkov jedného seminára dosahoval až štyritisíc. 
Na celú výučbu v tom čase dozerala najvyššia čchi-kun-
gová organizácia čínskej vlády, Čínska čchi-kungová ve-
decko-výskumná spoločnosť. Keďže cvičenia Falun Gon-
gu boli pomerne jednoduché a ľahko naučiteľné, tí, ktorí 
sa ich naučili, mohli ich ľahko ukazovať iným. Čoskoro 
ľudia začali zakladať dobrovoľné miesta na praktizovanie 
v parkoch a na verejných rekreačných oblastiach po celej 
Číne. Navyše, v médiách a medzi ľuďmi sa šírili správy o 
zdravotných účinkoch Falun Gongu. V priebehu niekoľ-
kých rokov sa tak začali venovať praxi stovky tisíc ľudí.
 Od začiatku do polovice 90. rokov bol Falun Gong 
čínskou vládou široko prijímaný. Pán Li bol pozvaný, 
aby prehovoril v mnohých vládnych budovách a získal 
množstvo ocenení na štátom organizovaných udalos-
tiach, napríklad ocenenie „Hviezdneho čchi-kungu“, 
ktoré dostal pán Li v roku 1993 na Orientálnej výstave 
zdravia v Pekingu.

 Hoci koncom roka 1994 pán Li v Číne prestal verejne 
vyučovať, popularita Falun Gongu naďalej rástla. V roku 
1996 sa Falun Gong stal najrýchlejšie rastúcou duchov-
nou praxou v Číne a možno i vo svete. Tretia kniha pána 
Li, Čuan Falun, sa ocitla na zozname najpredávanejších 
kníh v Pekingu a hovorilo sa, že Falun Gong praktizujú 
milióny ľudí.
 Začiatkom roku 1996 začal pán Li vyučovať prax tiež 
v zahraničí. Najprv navštívil Švédsko, neskôr Francúz-
sko, Nemecko, Austráliu, Spojené štáty a ďalšie krajiny. 
Podobne ako v Číne, aj mimo Číny sa začala prax šíriť 
ústnym podaním od dobrovoľníkov a počet jej nasledov-
níkov postupne narastal.
 Čínska vláda spravila v roku 1998 prieskum, v kto-
rom zistila, že len v Číne praktizuje Falun Dafa 70-100 
miliónov ľudí – viac ako 8% z celej populácie. Všetkých 
sedem členov vtedajšieho Stáleho výboru politbyra Čín-
skej komunistickej strany – malý okruh vodcov, ktorí v 
podstate riadia krajinu – si prečítalo knihy Falun Gongu 
a niektorí z nich mali členov rodiny, ktorí Falun Gong 
praktizovali. 

imimimmmprprprprovovvovvvvizizzzzzovovovovovovanana ýcýcýcýccchhhhhhhh prprededededdnánáánán šošššošošš kkkkkkkk ohohohhohhľaľľľaľľadodododdd mmmmmm prprprprprrrrrrininininininiiiiiiniiiiiii cícícícíícíípopoppopopoooovvvvvvv prprprpraxaxaxaxaxaaaaxaa eeeeee HHHHHHHHHHHHHHHococococococooooco iiii kokkokokokokook ncncncncncomomomommmommmm rrrrrokokokokokokkkoko aaaaaaa 1919991 9494949444444 pppánánánánánnnnnnán LLLLLiii vvvv ČíČíČíČČČČČ nenenne ppppprerererererr ststtallalllll vvvvererererejejejejejejejjjjjnennenenen

Prednáška pána Li Hongzhi vo Wuhane, 
marec 1993.

Skupinová meditácia 2000 ľudí v Pekingu, 
pred júlom 1999.

Ranné skupinové cvičenie v Pekingu. Praktizujúci 
cvičia druhé cvičenie, pred júlom 1999.

Ocenenia udelené pánovi Li Hongzhi a praxi Falun 
Gong na Orientálnom veľtrhu zdravia v Pekingu, 1993: 

zlatá medaila, cena „Najobľúbenejší majster 
čchi-kungu“ a čestné vyznamenania za mimoriadny 

prínos a nový pokrok vedy.



 Falun Gong sa tak stal zďaleka 
najpopulárnejším čchi-kungom 
v čínskej histórii. Mnoho prak-
tizujúcich dosvedčilo zo svojich 
osobných skúseností, že Falun 
Gong má mocné liečivé účinky. V 
roku 1998 bol vykonaný prvý väčší 
zdravotný prieskum na praktizu-
júcich Falun Dafa v Pekingu. 
 Podľa prieskumu vykonanom 
na 12.731 účastníkoch na viac 
ako 200 miestach praktizovania 
v 5 pekinských obvodoch 93,4% z 
účastníkov malo pred praktizovaním Falun Gongu aspoň 
jednu chorobu, pričom 49,8% dokonca trpelo prinajmen-
šom troma chorobami. Po naučení sa Falun Gongu sa zdra-
vie praktizujúcich do rôznych stupňov zlepšilo. O zlepšení 
zdravia hovorilo až 99,1% praktizujúcich, pričom o úplnom 
vyliečení hovorilo 58,5% praktizujúcich. Pri porovnaní fy-
zického stavu pred a po praktizovaní hlásilo 80,3% ľudí 
zlepšenie, pričom celkový podiel ľudí, ktorí hlásili, že sa cí-
tia „veľmi energicky“, stúpol z 3,5% pred praktizovaním na 
55,3% po začatí praktizovania.
 Tieto čísla demonštrujú, že Falun Dafa je veľmi účinný 
pri liečení chorôb, zvyšovaní energie a zvyšovaní celkového 
pocitu zdravia. Byť zdravý znamená mať zdravé telo aj zdra-
vú myseľ. Prieskum ukázal, že 12.287 ľudí, alebo 96,5% z 
účastníkov, sa po praktizovaní Falun Dafa cítilo psychicky 
zdravšie.
 Prieskum preukázal, že počet ľudí, ktorí praktizujú Fa-
lun Dafa, sa zvyšuje každým rokom, pričom rast sa stáva 
čoraz rýchlejším. Fakt, že Falun Dafa pritiahol taký veľký 
počet praktizujúcich v takom krátkom čase, poskytuje ďalší 
dôkaz, že Falun Dafa je naozaj účinný pri liečení chorôb a 
zlepšovaní zdravia. Podľa štúdie ušetrili štátu praktizujú-
ci Falun Dafa 3.270 yuan-ov na lekárskych výdavkoch na 

jednom človeku ročne. Keď toto 
číslo vynásobíme miliónmi ľudí, 
ktorí praktizovali, uvidíme, že 
Falun Dafa ušetril Číne obrovské 
množstvo peňazí na lekárskych 
výdavkoch. Toto je jeden z dôvo-
dov, prečo sa Falun Dafa široko 
považuje za užitočný nielen pre 
jednotlivcov, ale aj pre spoločnosť.
      Štatistický prieskum ukázal 
ďalší zaujímavý fakt. Veľká časť 
praktizujúcich Falun Dafa bola 
úplne zdravá predtým, ako sa za-

čala venovať kultivácii Falun Dafa a ich motivácia pre za-
čatie praktizovania pochádzala len z ich lásky ku tradičnej 
čínskej kultúre. Pritiahli ich hlboké princípy Falun Dafa.
 Vo februári 1998 sa v Číne uskutočnil prieskum o stave 
zdravia 6.478 praktizujúcich Falun Dafa z oblasti Dalian. 
95,6% ľudí zo skúmanej populácie trpelo rôznymi choro-
bami kardiovaskulárneho, nervového, tráviaceho, dýcha-
cieho, urogenitálneho, krvného, imunitného a pohybové-
ho systému. Účastníci prieskumu praktizovali Falun Dafa 
priemerne 2 hodiny denne počas obdobia 1,8 roka.
 Zo skúmanej populácie 92% ľudí oznámilo úplne zmiz-
nutie symptómov, 7,74% spozorovalo mierne zlepšenie a 
len 0,14% nevidelo žiadne očividné zlepšenie. Podľa štúdie 
bol podiel uzdravených tým vyšší, čím dlhšie človek prakti-
zoval.
 Účinky Falun Gongu na telo a myseľ človeka boli natoľ-
ko presvedčivé, že ho začali praktizovať aj ľudia mimo Číny 
a koncom roku 1999 ho v 50-tich krajinách sveta cvičili de-
siatky miliónov ľudí. V súčasnosti ho slobodne cvičia ľudia 
vo viac ako 70-tich krajinách sveta, literatúra Falun Gongu 
bola dodnes preložená do 44 jazykov. Pán Li Hongzhi bol v 
rokoch 2000-2003 nominovaný profesormi a politikmi 14 
krajín na Nobelovu cenu mieru.
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Zdravotné účinky 
Falun Gongu

99,1 % praktizujúcich zaznamenalo 
zlepšenie zdravotného stavu po začatí 

praktizovania, pričom kompletné 
vyliečenie bolo zaznamenané 

u 58,5 % praktizujúcich.
  

Výsledky prvého lekárskeho prieskumu
uskutočneného na vzorke 12.731 

účastníkov, Peking, 1998

Emblém Falun

 Emblém Falun je ofi ciálnym 
symbolom Falun Dafa. Falun sa dá 
doslovne preložiť ako „koleso záko-
na“. Najčastejšie sa zobrazuje tak, 
ako je tu nakreslený. Avšak vidieť 
ho môžete aj s rôznymi inými far-
bami pozadia. Falun je vysokoener-
getickou látkou, ktorá má inteligen-
ciu. Otáča sa podľa zákonov vesmíru 
a odlišuje Falun Dafa od iných škôl 
kultivácie.

Falun je miniatúrou 
vesmíru

 V tradičných kultivačných ces-
tách odovzdávaných po tisícky ro-
kov, podľa Taoistických škôl znaky 

Yin-Yang (tai-chi) symbolizovali celý 
vesmír. Podobne, kultivačné cesty 
budhistických škôl veria, že svastika 
symbolizuje celý vesmír. Falun zahŕ-
ňa obe školy myslenia.

Historická poznámka

Svastika je pradávnym symbolom 
šťastia a nachádza sa takmer vo 
všetkých kultúrach. Je raným kres-
ťanským symbolom, nájdeme ju na 
rímskych hrobkách a ďalších kres-
ťanských artefaktoch. V Ázii ju často 
vidieť na sochách Budhov. Použitá 
bola aj v armádach. Na začiatku 20. 
storočia ju mali v znakoch armády 
Fínska, Poľska a Spojených štátov. 
Hitler si ju „privlastnil“ tiež (v iných 
farbách a v polohe) čím narušil jej 
vnímanie ľuďmi vo svete. Avšak 
svastika, aj napriek dvanástim ro-
kom nacistickej vlády, zostáva taká, 
aká bola po tisíce rokov. Zostáva 
pozitívnym symbolom.



Príbeh 98-ročného praktizujúceho

 „Mám 98 rokov. Takmer 10 rokov sa venujem Falun 
Gongu. Čím viac praktizujem, tým mladším sa stávam,“ 
hovorí pán Ma Jiyu. „Pred desiatimi rokmi som ani zďa-
leka nebol taký, ako som teraz.“
 Pán Ma Jiyu sa narodil v roku 1912, v provincii Guang-
dong. Vyštudoval medicínu na univerzite v Nanjingu a v 
roku 1948 sa presťahoval na Taiwan. Bol lekárom až do 
roku 1977, keď odišiel do dôchodku. Jeho manželka ho 
opustila v roku 1991.
 Pán Ma trpel mnohými ocho-
reniami, vrátane poruchy činnosti 
srdca, zväčšenej prostaty a inkon-
tinencie. „V tom čase som bol na 
tom tak, že jeden deň som šiel do 
jednej nemocnice a na druhý deň 
som musel navštíviť ďalšiu. Avšak 
svoje choroby som si vyliečiť aj tak 
nedokázal,“ hovorí pán Ma. „Bolo 
to dosť bolestivé. Dve tretiny času 
som trávil v nemocnici a moja si-
tuácia sa stále zhoršovala.“
 Cvičenia Falun Gong sa naučil 
od pani Lin. Keď sa ho ľudia pý-
tali, čo mu dáva odhodlanie a vy-
trvalosť pokračovať v praktizovaní 
Falun Gongu, pán Ma odpovedal: 
„Cvičenia dramaticky zmenili 
moje telo.“ Predtým, ako začal s 

praktizovaním, musel pán Ma stráviť 3 týždne v mesia-
ci návštevami lekárov a bol nútený užívať 3 druhy liekov. 
Tri mesiace potom, ako začal cvičiť, už pán Ma nemusel 
užívať lieky a nepotreboval dokonca ani svoju paličku. Po 
5-tich mesiacoch praktizovania sa jeho prostata vrátila do 
normálnej veľkosti. Tabletku na spanie bral už len raz týž-
denne. Po 7-ich mesiacoch si pán Ma uvedomil: „Človek 
by sa mal racionálne rozhodovať o tom, čo bude robiť a 
nespoliehať sa na tabletky na spanie.“ Následne sa pán 
Ma defi nitívne rozhodol prestať brať lieky na spanie. „Bol 

to zázrak!“ Keď o tom pán Ma 
hovorí, je z neho ešte stále cítiť 
vzrušenie. 
     A stali sa mu aj ďalšie ne-
zvyčajné veci. Potom, ako začal 
praktizovať Falun Gong, pán Ma 
niekoľkokrát spadol, avšak ani 
raz sa nezranil. „Veríte tomu? 
Muž v deväťdesiatke! Starí ľudia 
majú obvykle najväčší strach z 
pádov. Väčšinou pri nich utrpia 
zlomeniny. Ale ja som bol vždy v 
poriadku.“
     Pán Ma vstáva každé ráno o 
4:00 hod., aby šiel do parku 
cvičiť. Dnes sa už o seba dokáže 
postarať sám. Hovorí: „Toto je 
najšťastnejšie a najúžasnejšie 
obdobie môjho života. Všetko 
toto mi dal Falun Dafa.“
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Skupinové cvičenia v Číne pred r. 1999 
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Panoramatická fotografi a skupinového ranného cvičenia v meste Changchun, rodisku pána Li Hongzhi, 
severovýchod Číny, pred 20. júlom 1999.

Viac než 5 000 praktizujúcich Falun Gongu formuje znaky Pravdivosť - Súcit - Znášanlivosť,
mesto Wuhan, 1997.

Skupinové cvičenie v starobylom chráme Jietai 
Peking, 1996.

Skupinové cvičenie praktizujúcich Falun Gongu
v blízkosti vládnych budov v meste Lingyuan, 1998.
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Viac než 10 000 praktizujúcich Falun Gongu spoločne cvičia piate cvičenie - meditáciu,
mesto Shenyang, provincia Liaoning, 1998.

Praktizujúci Falun Gongu robia skupinové cvičenie v meste Wuhan na štadióne 4. vysokej školy, 24. mája 1996.

Skupinové cvičenie počas medzinárodnej Fa konferencie 
v Zakázanom meste, Peking, 1998.

Skupinové cvičenie v meste Daigu, 
oblasť Mengyin, provincia Shandong, jar 1998.



Nepriateľstvo funkcionárov 
voči Falun Gongu sa stupňuje 
 
 Začiatkom roka 1999 bolo praktizujúcich Falun Gongu 
vídať vo všetkých veľkých mestách Číny, ako robili ranné 
cvičenia.  V prísne riadenej krajine ako Čína by bolo ne-
možné, aby takýto sociálny fenomén existoval bez súhlasu 
a podpory všetkých úrovní vlády. Údajne až jedna tretina 
zo 60 miliónov členov Čínskej komunistickej strany, vrá-
tane úradníkov na vysokých postoch, cvičila Falun Gong 
potom, ako sa osobne zúčastnili prednášok pána Li  alebo 
sa o nich dopočuli od známych.
 Niektorí stranícki ideológovia sa však cítili urazení a 
ohrození narastajú-
cou popularitou Fa-
lun Gongu. Nemohli 
prijať fakt, že po viac 
než štyridsiatich 
rokoch uvádzania 
marxistickej doktrí-
ny do praxe toľko 
ľudí (vrátane členov 
komunistickej stra-
ny) hľadá morálne 
a duševné vedenie 
niekde inde. Pred-
metom ich eminent-
ného záujmu sa stalo 
hľadanie zámienky 
pre vyhlásenie ide-
ologického boja s 
Falun Gongom. Bez 
toho, aby brali ohľad na pozitívny dopad Falun Gongu na 
spoločnosť, títo ľudia, motivovaní túžbou po moci, začali 
snahy o jeho diskreditáciu.
 Bol medzi nimi aj Luo Gan, generálny tajomník štátnej 
rady, ktorý dal pokyn ministerstvu verejnej bezpečnosti, 
aby medzi praktizujúcich Falun Gongu nasadilo agentov. 
Tajné vyšetrovanie však nenašlo žiadne dôkazy, ktoré by 
bolo možné použiť proti Falun Gongu. Namiesto toho za-
čali mnohí agenti sami cvičiť Falun Gong. Vyšetrovatelia 
sa potom uchýlili k falošnému obviňovaniu. V decem-
bri roku 1994 sfalšovali „spoločný list od viac než stov-
ky praktizujúcich Falun Gongu“, ktorý pána Li Hongzhi 
obviňoval z „falšovania dátumu narodenia, hromadenia 
bohatstva, daňových únikov“ atď. List bol použitý ako zá-
klad pre ďalšie jednanie zo strany ministerstva verejnej 
bezpečnosti, ktoré nariadilo zákaz Falun Gongu. Zákaz 
mal byť vydaný 3. februára 1995.
 Praktizujúci Falun Gongu, ktorý pracoval na minis-
terstve verejnej bezpečnosti, sa o tomto zákaze dozvedel 
týždeň predtým, ako mal byť vyhlásený. Spolu s ostatnými 
podal svedectvo na rozptýlenie falošného obvinenia a na 
poslednú chvíľu tak oddialil hroziacu krízu.
 Denník Guangming – hlavné médium v službách stra-
ny – publikoval v roku 1996 článok, ktorým sa v čínskych 
médiách začala organizovaná kampaň proti Falun Gon-
gu. Štátom ovládaná tlač začala v celej Číne publikovať 
hanlivé články. 24. júla 1996 vydalo čínske ministerstvo 

propagandy vnútorné nariadenie zakazujúce knihy, kto-
ré napísal pán Li Hongzhi. Začiatkom roku 1997 nariadil 
Luo Gan ministerstvu verejnej bezpečnosti, aby celoštát-
ne vyšetrilo „ilegálne náboženské aktivity Falun Gongu“. 
V správach z jednotlivých miest a oblastí vyšlo najavo, že 
„do dnešného dňa neboli zistené žiadne nedostatky“ a 
Luo Gan musel vyšetrovanie zrušiť.
 Koncom mája 1998 odvysielala pekinská televízna sta-
nica program s He Zouxiu-om, mužom, ktorý sa predsta-
vil ako fyzik. Neskôr vyšlo najavo, že tento muž je blízky 
príbuzný Luo Gana – žena He Zuoxiua a žena Luo Gana 
boli sestry. V programe He Zuoxiu mnohokrát falošne ob-
vinil Falun Gong. 21. júla 1998 sa Luo Gan znova uchýlil 

k taktickej „prípra-
ve obvinenia a hľa-
dania dôkazov“ a 
nariadil policajným 
pracoviskám po ce-
lej krajine, aby „sa 
odhalili a zhromaž-
dili dôkazy šírenia 
kacírskeho Falun 
Gongu a zločinov, 
ktorých sa dopúšťa-
jú tí, ktorí ho prak-
tizujú“. Na mnohých 
miestach bol preto 
Falun Gong zaká-
zaný, jeho stúpenci 
boli zatýkaní, poku-
tovaní za vykonáva-
nie cvičení a obviňo-

vaní z „účasti na ilegálnych zhromaždeniach“.
 Čínska vláda najskôr vyhlásila, že je ohromená náhlou 
popularitou Falun Gongu. Mnoho pozorovateľov odôvod-
ňovalo správanie úradov tak, že prenasledovanie Falun 
Gongu je reakciou čínskej vlády na pocit ohrozenia. Fak-
tom ale zostáva, že úrady dlhodobo monitorovali situá-
ciu a vyskúšali mnohé taktiky na potlačenie a zastrašenie 
ľudí, ktorí sa Falun Gongu venovali.

Incident v Tianjine

 Nespravodlivosťou sa praktizujúcich Falun Gongu ne-
podarilo zastrašiť ani vyprovokovať. Títo ľudia v tichosti 
znášali násilnosti a opakovane dávali zaujatým ľuďom 
príležitosť, aby pochopili, o čom je kultivácia a akí sú ľu-
dia, ktorí ju praktizujú. Mnoho Číňanov (vrátane vlád-
nych úradníkov a členov komunistickej strany) posielalo 
ústrednej vláde osobné svedectvá, že Falun Gong je pre 
spoločnosť užitočný a nijako ju neohrozuje. Apelujúci sa 
tak vystavovali riziku, že budú označení za „ľudí s protis-
traníckym postojom“, „narušiteľov práce strany“ alebo 
dokonca „kontrarevolucionárov“. Každé z týchto obvine-
ní stačí na to, aby človek v Číne prišiel o všetko, vrátane 
osobnej slobody.
 Praktizujúci ale aj tak spontánne vystupovali a pred-
kladali fakty na obhajobu Falun Gongu. Veľký počet pí-
somných apelov viedol skupinu starších úradníkov strany 
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Rozháňanie skupinového 
cvičenia vodnými delami 
na príkaz čínskej vlády,  
Hegang, 26. mája 1999.

Narúšanie skupinového 
cvičenia hlasnou hudbou 

z reproduktorov, umiestnených 
na nákladnom automobile.



na čele s pánom Qiao Shi, bývalým predsedom Ľudového 
kongresu, aby koncom roku 1998 zorganizovali vyšet-
rovanie, ktoré malo zistiť, aký je vplyv Falun Gongu na 
zdravie človeka a na spoločnosť, a tak poskytnúť základ k 
vyriešeniu kontroverznej otázky Falun Gongu.
 Súčasťou tohto vyšetrovania bola séria zdravotných 
prieskumov pod záštitou štátnej rady a Ministerstva špor-
tu vedená štátnymi zdravotnými zariadeniami v niekoľ-
kých veľkých čínskych mestách. Zúčastnilo sa jej viac ako 
34.000 praktizujúcich a sú tou najsystematickejšou a naj-
obšírnejšou zdravotnou štúdiou spravenou na praktizu-
júcich Falun Gongu dodnes. Výsledky ukazujú, že 98.7% 
účastníkov zažilo zlepšenie fyzického zdravia a 97.7% 
hlásilo zlepšenie duševného stavu po začatí praktizovania 
Falun Gongu.
 Na základe týchto prešetrovaní predložila skupina 
funkcionárov politickému odboru Čínskej komunistickej 
strany formálnu správu so záverom, že „Falun Gong pri-
náša krajine a ľuďom mnohoraký úžitok, a nie ujmu“. 
Tento záver však Jiang Zeminovi, generálnemu tajom-
níkovi strany, pri-
padal nevhodný a 
na správu napísal: 
„Táto správa je prí-
liš zložitá. Nerozu-
miem jej.“ Jiang po-
stúpil túto správu 
Luo Ganovi s oči-
vidným úmyslom 
zbaviť sa jej. Luo 
Gan sa tohto pod-
netu chopil a začal 
hľadať príležitosti 
inde. 11. apríla 1999 
publikoval He Zuo-
xiu v meste Tianjin 
ďalší článok očier-
ňujúci Falun Gong. 
Desiatky praktizu-
júcich vzápätí na-
vštívilo redakciu 
časopisu, aby vy-
davateľom popísali 
svoje osobné skúse-
nosti z praxe a po-
žiadali ich o stiah-
nutie podvodného 
článku. Počas 22. a 
23. apríla 1999 boli 
apelujúci napadnu-
tí ozbrojenými poli-
cajtmi, ktorí 45-tich 
z nich zadržali.

Apel 
25. apríla 1999

 O dva dni neskôr, 
25. apríla 1999, sa 

približne 10.000 praktizujúcich Falun Gongu zhromaždilo 
k apelu pred Štátnym úradom pre odvolania v Pekingu, v 
susedstve centrály čínskeho vedenia Zhongnanhai. Chceli 
tu požiadať o prepustenie zadržaných v Tianjine a zrušenie 
zákazu kníh Falun Gongu. Zhromaždenie bolo pokojné a 
bolo taktiež ukážkou slušnosti praktizujúcich. Ľudia stáli 
tak, aby neobmedzovali dopravu, zvedavých okoloidúcich 
vyzývali, aby šli ďalej a nevytvárali „obecenstvo“. Demon-
štrujúci pozbierali odpadky, ktoré tu ležali ako pozostatok 
cestnej premávky, ba dokonca aj cigaretové ohorky, odho-
dené prítomnými policajtmi.
 Polícia ale zneužila dobrotu zúčastnených. Ihneď po-
tom, čo sa zhromaždenie začalo formovať, policajti prichá-
dzajúcim povedali, aby ich nasledovali k budove centrálnej 
vlády. Policajti rozdelili praktizujúcich na dva zástupy a od-
viedli ich cestami, ktoré sa stretávali pri vchode do centrály 
čínskeho vedenia Zhongnanhai. Ľudia boli týmito cestami 
privedení k budove tak, že ju obkľúčili, čo bolo neskôr pou-
žité na obžalobu Falun Gongu.
 Podľa jedného účastníka petície, Dr. Shi Caidonga, 

premiér Zhu Ron-
gji vyšiel z brány ku 
praktizujúcim okolo 
7:30 ráno a spýtal 
sa, prečo sa tu zhro-
maždili. Premiér 
Zhu potom pozval 
troch praktizujú-
cich, aby išli dov-
nútra úradu pozho-
várať sa. Na tomto 
rozhovore sa prakti-
zujúci dozvedeli, že 
premiér Zhu vydal 
pred niekoľkými 
dňami nariadenie 
Štátnej rade, aby 
neobťažovali prak-
tizujúcich Falun 
Gongu, ale o tomto 
nariadení nikto ne-
vedel. Zrejme ho ne-
jakí ľudia pozastavi-
li. To popoludnie sa 
premiér Zhu stretol 
s piatimi zástupca-
mi praktizujúcich 
Falun Gongu a na-
riadil prepustenie 
tých, čo boli zadržia-
vaní v Tianjine. Keď 
sa to praktizujúci 
dozvedeli, potichu 
sa rozišli. Kvôli to-
muto zhromaždeniu 
si Falun Gong začal 
získavať medziná-
rodnú pozornosť. 
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25. apríla 1999 sa viac ako 10.000 nasledovníkov Falun Gongu 
z Pekingu a ďalších miest zhromaždilo pred budovou Štátneho 

úradu pre odvolania v Pekingu. Úrad sa nachádza hneď 
v susedstve Zhongnanhai, sídla ústredia Čínskej komunistickej 

strany. Zhromaždení ľudia požadovali, aby boli prepustení 
praktizujúci, ktorí boli zatknutí v Tianjine, zrušenie zákazu 
publikovania kníh Falun Gongu a slobodné pokračovanie 

v kultivačnej praxi bez zasahovania vlády.



 Pokojné riešenie apelu z 25. 
apríla 1999 bolo vysoko cenené 
medzinárodnými pozorovateľ-
mi a médiami. Mnohí v ňom vi-
deli príklad riešenia sociálneho 
konfl iktu pomocou kompromisu, 
teda medzník v čínskom smero-
vaní k občianskej spoločnosti.
 Jiang Zemin, generálny ta-
jomník Čínskej komunistickej 
strany, sa ale veľmi pohoršoval 
nad tým, ako premiér Zhu tento 
incident vyriešil.
 S úmyslom posilniť svoju 
osobnú autoritu sa Jiang rozho-
dol ísť svojou vlastnou cestou. Keď mu Luo Gan popi-
soval priebeh pokojného apelu Falun Gongu z 25. apríla 
1999, Jiang mával vo vzduchu päsťami a kričal: „Zničte 
ich! Zničte!“ Na ďalšom stretnutí stáleho výboru politbyra 
Čínskej komunistickej strany, v priebehu diskusie o apeli 
25. apríla, premiér Zhu požiadal: „Nechajte ich praktizo-
vať...“ Než mohol vôbec dohovoriť, Jiang na neho ukázal 
prstom: „Šialené! Šialené! Povedie to k zničeniu našej 
strany a národa!“
 Premiér Zhu stíchol. Vedel, čo znamená postaviť sa 
na odpor vodcovi komunistickej strany. V roku 1966 bol 
Liu Shaoqi, údajný nasledovník Mao Zedonga, zbavený 
svojej funkcie. O tri 
roky neskôr zomrel 
v okovách, nahý, 
priviazaný na dreve-
né dosku. Predtým 
prešiel mučením a 
neľudským zaob-
chádzaním. V roku 
1971 zomrel Lin 
Biao, ďalší Maov 
údajný nástupca, za 
záhadných okolností 
v Mongolsku pri po-
kuse o útek z Číny. V 
roku 1976 bol Deng 
Xiaoping, Maova 
pravá ruka, zbave-
ný moci a „navždy 
vylúčený zo strany“. 
Deng mal šťastie, 
prežil a neskôr sa 
úspešne vrátil do 
vedenia strany, kde 
zopakoval to, čo 
Mao urobil jemu; v 
rokoch 1986 a 1989 zlikvidoval Maových nástupcov Hu 
Yaobanga a Zhao Ziyanga. Nemilosrdné okolnosti straníc-
kych čistiek boli dobre známe všetkým členom politbyra, 
ktorí sa schôdze zúčastnili. Proti Jiangovi sa nikto nepo-
stavil.
 „Komunistická strana musí potlačiť Falun Gong. Ako 
by sme mohli dopustiť, aby marxistická teória, ktorú 
hlásame, materializmus a ateizmus, v ktoré veríme, ne-

premohli to, čo propaguje Falun 
Gong? Pokiaľ by to tak nebolo, 
nestali by sme sa terčom výsme-
chu?“ napísal Jiang Zemin do lis-
tu starším funkcionárom Čínskej 
komunistickej strany 25. apríla 
1999. Aj keď väčšina vládnych 
úradníkov Jiangovi otvorene ne-
odporovala, jeho arogantná po-
litika nebola populárna. Mnoho 
členov vlády Falun Gong prakti-
zovalo alebo s ním sympatizova-
lo. Niektorí vládni úradníci žiada-
li Jianga (a ďalších popredných 
predstaviteľov strany) osobnými 

listami, aby bol v tejto veci navrhnutý zmierlivejší postup.
 Jiang Zemin v snahe stupňovať tlak prehovoril 7. júla 
1999 k zhromaždeniu politického byra ústredného výboru 
strany. V prejave Jiang obvinil praktizujúcich Falun Gon-
gu z „boja so stranou a vládou o získanie priazne ľudí“. 
Ďalej vymedzil „postoj strany k Falun Gongu“ a nariadil 
„prísne zaobchádzanie“ s tými, ktorí sa nebudú chcieť po-
stojom strany prispôsobiť. Ústredný výbor tak na základe 
Jiangovho prejavu vydal rozhodnutie o prenasledovaní 
Falun Gongu.

Úrad 610 - obdoba nemeckého gestapa

 Jiang mal pocit, 
že existujúca vládna 
a stranícka štruktúra 
nebude plne podpo-
rovať jeho kampaň 
proti Falun Gongu. 
Vo svojom prejave 
preto poveril Li Lan- 
qinga, Ding Guan-
gena a Luo Gana, 
aby vytvorili úrad 
zameraný na „rie-
šenie otázky Falun 
Gong“. Tak vznikol 
Úrad 610, pomeno-
vaný podľa dátumu 
jeho vytvorenia 10. 
júna 1999. V súlade s 
Jiangovými inštruk-
ciami bola najprv 10. 
6. 1999 sformovaná 
„Skupina Ústredné-
ho výboru pre rieše-

nie otázky Falun Gongu“, na čele ktorej stál Li Lanqing. 
„Skupina“ a „Úrad 610“, do ktorého vedenia bol dosadený 
Luo Gan, boli vytvorené ako nezávislé orgány vo vnútri 
strany a bola im zverená absolútna moc nad všetkými stra-
níckymi a vládnymi organizáciami. V ich právomoci bolo 
udeľovať rozkazy armáde, bezpečnostným silám, polícii, 
justícii, ministerstvu propagandy a taktiež riadiť vládne 
zdroje a využívať ich. Pobočky Úradu 610 boli vytvorené 

Jiang Zeminova 
kampaň proti 
Falun Gongu

„Jiang Zemin urobil toto rozhodnutie 
sám... Postavil sa proti ostatným vo svo-
jom politbyre, ktorí nechceli voči Falun 
Gongu zakročiť. Niektorí z nich dokonca 

sami Falun Gong cvičili alebo sa mu 
venovali ich známi. Takže je to on, kto 

za to musí niesť zodpovednosť.“
  

Mark Palmer
bývalý americký veľvyslanec v Číne o roli 

Jiang Zemina v genocíde voči Falun Gongu
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Úrad 610 - štruktúra organizácie s absolútnou mocou 
nad všetkými straníckymi a vládnymi organizáciami.



na všetkých úrovniach 
strany a vlády, od fe-
derálnych po mestské, 
s tomu zodpovedajú-
cou mocou nad štát-
nymi zdrojmi a sys-
témami na všetkých 
úrovniach.
 Jiang Úradu 610 
nariadil, aby použil 
„každý potrebný pros-
triedok“ na vyhladenie 
Falun Gongu. Úrad 
pracuje v atmosfére 
beztrestnosti aj potom, 
ako Jianga nahradil 
Hu Jintao. Úrad 610 sa 
stal notoricky známym 
pravidelným používa-
ním extrémneho mu-
čenia.
 Vo svojej knihe „Za 
spravodlivejšiu Čínu“ 
právnik z oblasti ľud-
ských práv Gao Zhisheng popisuje to, ako bol šokovaný roz-
sahom fungovania Úradu 610.
 „Nemorálny čin, ktorý najviac otriasol mojou dušou, je 
to, že policajti z Úradu 610 bežne vykonávajú znásilňova-
nie žien,“ napísal Gao po svojom vyšetrovaní v roku 2005. 
„Z tých, čo boli prenasledovaní, takmer každá žena a každý 
muž boli sexuálne zneužívaní najvulgárnejším spôsobom.“
 Okrem mučenia a sexuálneho zneužívania agenti Úradu 
610 tiež administratívne odsudzujú praktizujúcich Falun 
Gongu do pracovných táborov a unášajú ich priamo z do-
movov na semináre vymývania mozgov. Ako poznamenal 
v článku ohľadom 
Úradu 610 spravo-
dajca Jamestown Fo-
undation, „transfor-
mácia“ a nátlaková 
myšlienková reforma 
sú centrálnym aspek-
tom aktivít Úradu 
610.
 Hoci stranícki 
funkcionári navo-
nok popierajú exis-
tenciu Úradu 610, 
široký rozsah verej-
ných vyjadrení, in-
terných dokumentov 
a svedectiev takéto 
tvrdenia vyvracia. 
Namiesto toho do-
stupné dôkazy maľu-
jú znepokojivý obraz 
temnej avšak mocnej 
bezpečnostnej sily 
komunistickej stra-
ny, ktorá sa podobá 

gestapu z čias na-
cistického Nemec-
ka. Je to nadmerne 
násilná organizácia 
prenikajúca čín-
skou spoločnosťou, 
ktorá je dobre zná-
ma len tým, ktorí ju 
ovládajú alebo pre 
ňu pracujú. 

Začiatok pre-
nasledovania 
– 20. júl 1999

 Ráno 20. júla 
1999 začali štá-
tom riadené média 
bombardovať čín-
sky národ nená-
vistnou propagan-
dou namierenou 
proti Falun Gongu. 
Predchádzajúcu 

noc sa uskutočnila blesková celonárodná vlna zatýkania, 
pri ktorej úrady zadržali všetkých praktizujúcich, o kto-
rých si mysleli, že majú „kľúčové postavenie vo vnútri 
organizácie“. Čínska vláda bola zo svojich minulých des-
potických skúseností presvedčená, že bez „kľúčových vod-
cov sa organizácia Falun Gongu v zmätku rozpadne“ a de-
siatky miliónov praktizujúcich sa v dôsledku tlaku úradov 
rozptýlia.
 Vláda ale nepochopila, že Falun Gong nemá organizá-
ciu ani vodcov. Rozhodnutia a činy praktizujúcich vychá-

dzajú z ich srdca, z 
vlastnej iniciatívy a 
z ich odhodlania ho-
voriť pravdu.
 Niekoľko na-
sledujúcich dní vy-
chádzali praktizu-
júci Falun Gongu 
spontánne v počte 
desiatok tisíc, aby 
podávali petície na 
mestských úradoch 
a u miestnych vlád. V 
prvých dvoch dňoch 
po 20. júli prišlo do 
Pekingu asi jeden 
milión ľudí, ktorí 
tu apelovali na cen-
trálnu vládu. Prišli s 
dôverou vo vládu a z 
jednoduchého dôvo-
du: dosvedčiť osob-
nou skúsenosťou, že 
Falun Gong ľuďom 
prospieva, a požia-
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dať vládu, aby napravila chybné 
rozhodnutie spustiť prenasledo-
vanie, založené na neopodstat-
nených obvineniach. Úrady ale 
nezaujímalo, čo im praktizujúci 
Falun Gongu prišli povedať. Keď 
títo ľudia pokojne podávali svoje 
žiadosti, stretávali sa s násilníc-
kym správaním polície, ktorá sa 
nezdráhala používať obušky na 
osemdesiatročné starenky alebo 
biť a kopať tehotné ženy.
 Číňanka Sophie, žijúca v Pra-
he, popisuje svoje dojmy zo svo-
jej vtedajšej cesty do hlavného mesta: „Išli sme apelovať 
do Pekingu. Najskôr sme si išli na stanicu kúpiť lístky, 
ale do Pekingu nič nešlo. Lístky nebolo možné kúpiť ni-
kde po celej Číne. Skúsili sme cestovať autobusom, kto-
rý obvykle do Pekingu chodil, tentoraz ale ísť ,nemohol’. 
Spolu s ďalšími 
praktizujúcimi sme 
sa rozhodli absol-
vovať trasu miest-
nymi autobusovými 
linkami, kúsok po 
kúsku. Netušili sme, 
že na 200 kilomet-
roch nás desaťkrát 
zastavia vojaci so 
samopalmi, ktorí sa 
k cestujúcim sprá-
vali veľmi hrubo. 
Každého sa vyzý-
vavo a agresívne 
pýtali: ,Kam ideš?’ 
a ,Čo tam budeš 
robiť?’ Ktokoľvek 
sa im nepozdával, 
bol na mieste zadr-
žaný. Bolo nás pô-
vodne desať, osem 
ľudí po ceste vojaci 
zadržali. Do Shijia-
zhuangu, hlavné-
ho mesta provincie 
Hebei, sme dora-
zili len ja a kolega. 
Bolo poludnie 20. 
júla. Zhromaždilo 
sa tu množstvo ľudí, 
ktorí smerovali do 
Pekingu ako my. 
Zastávka diaľkové-
ho autobusu bola 
uzavretá. Vydali 
sme sa k tunajším 
úradom, ale ulica, 
kde sa nachádzali, 
bola uzavretá. Na 
oboch jej koncoch 

boli umiestnené rozmerné tele-
vízne obrazovky. Veľkými pís-
menami na nich stálo, že Falun 
Gong je odo dneška mimo zákon. 
Niektorí mladí ľudia si na mies-
te prenajali alebo kúpili bicykle 
a odišli na nich do Pekingu. Keď 
dorazili do hlavného mesta, boli 
okamžite zatknutí a uväznení v 
priestoroch tunajšieho športové-
ho štadióna. Bol medzi nimi aj 
náš sused.“
 Nie je známe, koľko ľudí sa zú-
častnilo akcií po 20. júli 1999. 

Ich počet bol taký veľký, že väzenské a nápravné zariade-
nia nemali kapacitu na ich zadržanie. Polícia týchto ľudí 
hnala do športových areálov a skladov, kde ich prinúti-
la, aby poskytli svoje mená a údaje o zamestnávateľovi. 
Tieto informácie boli neskôr použité v ďalšej fáze prena-

sledovania. Domov 
bol každý apelujúci 
eskortovaný v sprie-
vode jedného poli-
cajta a jedného čle-
na závodnej stráže. 
Tým bola zároveň 
zahájená ďalšia fáza 
prenasledovania – 
na pracovisku a v 
miestnej komunite. 
Niektorí zadržaní v 
snahe chrániť svoju 
rodinu odmietli pri-
znať svoju identitu a 
boli umiestnení do 
nápravných zariade-
ní a väzení.
 V dobe prena-
sledovania sa ohnis-
kom udalostí stalo 
Námestie nebeské-
ho pokoja v Pekingu. 
Praktizujúci v počte 
stoviek tisíc prichá-
dzali na toto roz-
ľahlé námestie, aby 
tu rozvinuli plagáty 
poukazujúce na ne-
vinu Falun Gongu, 
predviedli cvičenia 
a stručne prehlásili: 
„Falun Gong je dob-
rý!“
 Drvivá väčši-
na apelujúcich bola 
zadržaná vojakmi 
povolanými do hlav-
ného mesta, policaj-
tmi v uniformách a v 
civile. Len malá časť 

Protesty na Námestí 
nebeského pokoja 

(Tiananmen, tiež Tchien-an-men)

„Keď čínski komunistickí vodcovia zis-
tili, že nemajú zákony, ktoré potrebovali 

k ráznemu potlačeniu spoločenstva 
ľudí vyznávajúcich pokojnú meditáciu, 
strana jednoducho nariadila, aby také 
zákony boli vytvorené. Tie budú teraz 
uplatňované so spätnou platnosťou, 

  
denník  Washington Post

2. novembra 1999
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z nich dostala možnosť apelovať verejne priamo na ná-
mestí. Zato, že takto prejavili vlastný názor, boli (a sú) bití 
policajtmi alebo najatými bitkármi, ktorí necítia zábrany 
pred stovkami turistov na námestí. Niektorí boli zbití do 
bezvedomia alebo dokonca ubití na smrť. Útoky sú väčši-
nou také prudké, že obete sú umlčané v priebehu minúty. 
Stále ale prichádzajú ďalší a ďalší apelujúci, bez ohľadu 
na následky. Nad týmto sa v letných mesiacoch roku 1999 
pozastavovalo veľké množstvo zahraničných spravodaj-
cov v Číne: „Oplatí sa to? O čo vlastne ide?“
 Pre Číňanov je Námestie nebeského pokoja posvät-
né. Súčasná história Číny údajne začala demonštráciou, 
ktorú tu usporiadali študenti v roku 1919. Demonštrácie s 
historickým dopadom z rokov 1976 a 1989 sa uskutočnili 
tiež tu. Námestie nebeského pokoja sa preto považuje za 
miesto určené k prejavom vlastenectva, osobnej iniciatívy 
a obetavosti a tiež za posledné útočisko k apelu za slobo-
du.
 Náhly nápor teroru uvrhol životy praktizujúcich do 
chaosu, ale nemohol 
im vziať ich vnútor-
né presvedčenie a 
záväzok byť dobrým 
človekom. Po počia-
točnom prekvapení 
začali nasledovníci 
Falun Gongu z celej 
Číny prichádzať k 
Štátnemu úradu pre 
odvolania v Pekingu 
s predpokladom, že 
vláda zastaví prena-
sledovanie. Vysvet-
ľovali tu, že Falun 
Gong môže spoloč-
nosti len prospievať. 
Budova úradu sa ale 
zmenila na záchyt-
né centrum. Nápis 
„Štátny úrad pre 
odvolanie“ bol od-
stránený a tí, ktorí 
sa pýtali na cestu, 
boli nahnaní do ča-
kajúcich dodávok 
a odvezení. Strana 
vydala zákaz prichá-
dzania k Štátnemu 
úradu pre odvola-
nie so záležitosťa-
mi, ktoré sa týkajú 
Falun Gongu. Toto 
bolo ďalšie proti-
ústavné nariadenie a 
znepokojujúci krok 
späť do doby Veľkej 
kultúrnej revolúcie.
 Štátny úrad pre 
odvolania bol vy-
tvorený po Veľkej 

kultúrnej revolúcii, aby tu ukrivdení a poškodení ľudia 
mohli podať svoje sťažnosti. V tej dobe boli doslova mi-
lióny takých prípadov. Miestne štátne orgány sa často 
pokúšali tieto prípady zakryť a utiecť od zodpovednosti. 
V reakcii na protesty, vychádzajúce z celej spoločnosti, 
bola založená táto inštitúcia, ktorá mala prijímať sťažnos-
ti priamo od obetí. Hrala kľúčovú úlohu pri utíšení soci-
álnych nepokojov, ktoré boli výsledkom Veľkej kultúrnej 
revolúcie. Právo obrátiť sa na Štátny úrad pre odvolanie 
bolo zapísané do čínskej ústavy. To, že toto ústavné prá-
vo bolo Číňanom odopreté a že praktizujúci prichádzajúci 
so sťažnosťami boli bití a na mieste zatýkaní, signalizova-
lo, že sa vláda nezaujíma o to, čo jej ľudia chcú povedať. 
Praktizujúcim neostala iná možnosť, než využiť posledný 
ostávajúci priestor k apelu na vládu, kde inde, než na sym-
bolickom Námestí nebeského pokoja. Polícii trvalo nejakú 
dobu, než zareagovala. Nepripravená na podobné situácie 
ukázala čínska polícia svoju skutočnú tvár: kopanie, bitie 
a hrubé zaobchádzanie. V protiklade k správaniu polície 

praktizujúci ostávali 
pokojní – ani jeden z 
nich neoplácal násil-
nosti.
 Verejné demon-
štrácie na Námestí 
nebeského pokoja 
boli pre Jiang Ze-
mina pohromou. Od 
augusta do októbra 
1999 Jiang často 
cestoval do zahra-
ničia. Okrem záleži-
tostí svojej agendy 
sa pokúšal nakloniť 
si svetovú mienku 
šírením svojej verzie 
„riešenia otázky Fa-
lun Gongu“ a lákal 
ostatné vlády, aby 
sa podieľali na pre-
nasledovaní tým, že 
im ponúkal výhodné 
obchodné zmluvy. 
So sebaistotou roz-
dával predstavite-
ľom zahraničných 
vlád letáky, ktoré 
ohovárali Falun 
Gong a poskytoval 
médiám rozhovory 
na túto tému, čím 
sa snažil pritiahnuť 
medzinárodnú po-
zornosť k tomu, že 
je schopný „krízu“ 
vyriešiť. Neustále 
demonštrácie prak-
tizujúcich nielenže 
celkom popierali 
jeho prehlásenia, že 
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vyriešil „98 % prob-
lémov Falun Gon-
gu“, ale tiež privied-
li na pravú mieru 
ofi ciálne tvrdenia o 
„výchove a láskavos-
ti pri riešení prob-
lému“. Zahraniční 
reportéri a svetová 
verejnosť začali uva-
žovať: keď sa čínska 
polícia správa takto 
násilne za denné-
ho svetla, čo potom 
robí za zatvorenými 
dverami väzníc, ná-
pravných zariadení 
a pracovných tábo-
rov?
 Obete na strane 
praktizujúcich boli 
obrovské. Nielen-
že tí, čo na námestí 
apelovali, boli vy-
stavení brutálnemu 
zaobchádzaniu, ale aj tí, ktorí boli v podozrení, že majú 
„sklony ísť apelovať do Pekingu“, boli predvolaní miest-
nymi úradmi a nútení podpísať takzvaný „dvojitý sľub“, že 
sa vzdajú Falun Gongu, a že za neho nebudú apelovať. V 
tej dobe tlačila celá čínska spoločnosť z popudu strany na 
všetkých, o ktorých sa vedelo, že praktizujú Falun Gong. 
Tlak smeroval tiež na ich rodinných príslušníkov, na 
miestne stranícke organizácie, na policajtov, pod ktorých 
právomoc praktizujúci spadali, na ich nadriadených a ko-
legov. V rámci nútenia k podpisu „dvojitého sľubu“ nebo-
lo výnimkou i niekoľkodenné väznenie na pracovisku. Tí, 
ktorí sa odmietli podrobiť, boli zatknutí a niektorí z nich 
boli mučení. Objavili sa prvé prípady umučenia k smrti. 
Praktizujúci aj napriek tomu pokračovali v organizovaní 
petícii na Námestí nebeského pokoja. V októbri nariadil 
rozzúrený Jiang Zemin čínskej národnej legislatíve, aby 
prijala zákon, ktorý umožní zaviesť do praxe tvrdšie pre-
nasledovanie.
 Súčasne Jiang 
prikázal všetkým 
úrovniam štátnej 
správy, aby bolo 
praktizujúcim za-
medzené cestovať na 
Námestie nebeské-
ho pokoja. Úradníci, 
ktorým sa to nepo-
darilo zaistiť, boli 
suspendovaní alebo 
premiestnení na 
horšie miesta. Vláda 
využila značné pros-
triedky k vytvoreniu 
kontrolných bodov 
na letiskách, vo vla-

kových staniciach, 
diaľniciach a do-
konca aj v hoteloch. 
Aby mohli prejsť 
skrz tieto kontrol-
né body, cestujúci 
boli nútení nadá-
vať na Falun Gong, 
pľuvať na knihy 
Falun Gongu alebo 
po nich šliapať. Na 
zvláštnom kongre-
se vedúcich Úradu 
610 bolo stanovené: 
„Zničte ich povesť, 
zruinujte ich fi nanč-
ne a odstráňte ich 
fyzicky“. Za prakti-
zovanie Falun Gon-
gu boli „v najlepšom 
prípade“ ukladané 
vysoké pokuty a po-
lícia pritom často 
prenášala trestnú 
zodpovednosť aj na 

príbuzných nasledovníkov Falun Gongu. Krutosť tohto 
nariadenia sa stupňovala aj vďaka chamtivosti miestnych 
funkcionárov strany a úradníkov, ktorí využívali túto prí-
ležitosť k plieneniu domovov praktizujúcich, zabavovaniu 
ich osobného majetku vrátane preberania podnikov a 
obchodov, ktoré títo ľudia viedli. K praktikám úradníkov 
dodnes patrí aj vymáhanie vysokého výkupného od rodín 
zadržaných.

Propaganda

 Propaganda ČKS vyhlásila, že Falun Gong spôsobil 
smrť 1.400 ľudí v dôsledku sebevrážd, zabitia, alkoho-
lizmu, požitia drog, odmietnutia lekárskej starostlivosti, 
mentálnej choroby atď. Tieto klamstvá začal režim šíriť 
krátko po zahájení prenasledovania, aby obrátil čínskych 
ľudí proti tejto mierumilovnej, tradičnej duchovnej praxi.

Režim používal za-
strašovanie a úplat-
ky na vytvorenie 
falošných prípadov. 
Prehlásil smrť mno-
hých ľudí, ktorí ne-
praktizovali Falun 
Gong, za smrť spô-
sobenú touto praxou 
a použil pacientov v 
psychiatrických ne-
mocniciach, ktorí 
nepraktizovali Falun 
Gong, ako príklady 
údajných účinkov 
Falun Gongu. Medzi 
1.400 prípadov za-
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radil aj praktizujúcich Falun Dafa, 
ktorí boli v prenasledovaní umu-
čení na smrť.
 Napriek Jiangovým snahám si 
prenasledovanie nezískalo u čín-
skych ľudí popularitu, takže ho 
bolo ťažké udržiavať. Ministerstvo 
verejnej bezpečnosti, na základe 
nariadenia ústredného tajomníka 
Výboru pre politické a právne zá-
ležitosti Luo Gana, vykonštruovali 
takú veľkú lož, že jej ľudia museli 
uveriť. Človek by totiž nepredpo-
kladal, že by niekto mohol zneužiť 
niekoho iného až takýmto spôso-
bom. 23. januára 2001 sa päť ľudí 
podpálilo na námestí Tiananmen. 
Medzi nimi bola matka Liu Chun-
ling a jej 12-ročná dcéra Liu Siying. 
Za menej ako hodinu po udalosti 
začala čínska štátna televízia CCTV 
vysielať video o „sebaupáleniach“. 
Reportáž tvrdila, že Liu Chunling sa upálila na smrť. CCTV 
ho púšťala bez prestávky, spolu s následnými správami, 
vrátane rozhovoru s jej dcérou, ktorá ležala na nemocnič-
nom lôžku v obväzoch.
 Senzačná správa sa snažila nadviazať na obraz Falun 
Dafa a údajných 1.400 prípadoch, 
ktoré už predtým zasadila pro-
paganda do myslí čínskych ľudí. 
Video sa snažilo vyvolať dojem, 
že praktizujúci Falun Gongu spá-
chali samovraždu a dokonca za-
bili vlastné dieťa. Jiang sa snažil 
zničil sympatiu verejnosti k Falun 
Gongu a dokonca vyvolať verejnú 
nenávisť voči jeho nasledovní-
kom.
 Verejnosť bola neustále bom-
bardovaná videom so sebaupá-
lením a nasledujúcimi správami. 
Podrobná analýza videí odhalila 
stovky nezrovnalostí v príbehu, 
ktorý spriadli Jiang Zemin a Luo 
Gan.
 Keď sa tieto nezrovnalosti 
zosumarizujú, dávajú presvedči-
vý dôkaz, že ide o podvod. Ako 
príklad môžeme uviesť zobraze-
nie muža identifi kovaného ako 
„Wang Jindong“. Vyzeralo to 
tak, že mu horia šaty, avšak jeho 
vlasy neboli ani oškvŕknuté, hoci 
ľudské vlasy sú veľmi horľavé. 
Medzi nohami mal plastickú fľa-
šu Sprite, ktorá údajne obsaho-
vala benzín, avšak oheň okolo 
neho tú fľašu neroztopil, neza-
čiernil jej značku ani nevznietil 
jej obsah. Analýza hlasu vo vide-

ách odhalila, že pri rozhovoroch 
s médiami hrali Wang Jindonga 
až traja rôzni herci.

Odvysielanie pravdy o 
zinscenovanom „seba-
upálení“ v Changchun-
skej TV

    Večer 5. marca 2002 sa pánovi 
Lei Mingovi a ďalším praktizujú-
cim Falun Gongu podarilo napo-
jiť na miestnu káblovú TV v mes-
te Changchun a odvysielať na 
ôsmich kanáloch paralelne do-
kumentárny program, odhaľu-
júci kruté prenasledovanie Falun 
Gongu čínskou vládou a pravdu 
o zinscenovanom sebaupálení na 
Námestí nebeského pokoja. Vlna 
prekvapenia sa rýchlo rozšírila 

za hranice mesta. Na ďalší deň si ľudia medzi sebou začali 
šepkať: „Sebaupálenie je podvod.“
    Pre Jiang Zemina bolo to, že pravda vystúpila na po-
vrch, katastrofou. Po odvysielaní programu o Falun Gon-
gu v changchunskej televízii vydal rozkazy, že pokiaľ sa 

vyskytne podobný prípad, mest-
skí úradníci budú prepustení. 
Polícii v Changchune nariadil, 
aby praktizujúci, ktorí sa na vy-
sielaní podieľali, boli „bez vý-
nimky zabití“. Pobočkám Úradu 
610 rozkázal, aby každého prak-
tizujúceho, ktorý bude spozoro-
vaný, ako rozdáva materiály o 
Falun Gongu, „na mieste zastre-
lili“. Po vysielaní v Changchune 
bolo v meste zatknutých viac než 
5.000 praktizujúcich, počas za-
týkania bolo prinajmenšom se-
dem praktizujúcich Falun Gongu 
ubitých na smrť a pätnásť prak-
tizujúcich bolo odsúdených na 
štyri až dvadsať rokov väzenia. 
Pán Liang Zhenxing a pán Liu 
Chengjun dostali 19-ročné tresty 
a pani Zhou Runjun 20 rokov, 
čo bol najdlhší trest vymeraný 
praktizujúcim Falun Gongu od 
začiatku prenasledovania v roku 
1999. Keď policajti zatýkali pána 
Liu Chengjuna, strojcu vysiela-
nia, strelili ho do obidvoch nôh, 
aj keď už bol spútaný reťazami a 
mal putá na rukách. Liu Cheng-
jun zomrel v období Vianoc 2003 
potom, čo celý rok znášal muče-
nie vo väzení.
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Dezinformačná 
kampaň a zinsceno-
vané sebaupálenie 

„Prenasledovanie Falun Gongu porušuje 
ústavu Čínskej ľudovej republiky. (...) 
Jiang Zeminov režim vytvoril vládne 

Úrady 610 po celej Číne za účelom pre-
nasledovania praktizujúcich Falun Gon-

gu, a to pomocou systematického vy-
mývania mozgov, mučenia a vraždenia. 
(...) Na ututlanie týchto zverstiev boli 

použité štátom schválené opatrenia ako 
okamžité spopolnenie obetí, zamedzenie 
pitvy a falšovanie skutočností, akými sú 
príčiny úmrtí, ktoré sú často vydávané 
za ,prirodzené’ alebo za ,samovraždu’.“

  
Z rezolúcie snemovne Kongresu USA 

jednohlasne schválenej 
počtom hlasov 420-0, 

24. júla 2002

Zinscenované „sebaupálenie“ 
5 nevinných ľudí použila ČKS ako jeden 

z hlavných dôvodov prenasledovania 
praktizujúcich Falun Dafa.

Pán Liu Chengjun po mučení už nedokázal 
rovno sedieť. V miestnosti vidieť krvavé 

škvrny. Fotka z 1. apríla 2002.



 Viac než päťdesiat rokov zhro-
mažďoval čínsky komunistický 
režim metódy na zlomenie vôle 
človeka a likvidáciu neprispôso-
bivých skupín. Všetky predchá-
dzajúce čistky a prenasledovania, 
ktoré tento režim uskutočnil, 
boli úspešné. Neustávajúce apely 
praktizujúcich Falun Gongu na 
Námestí nebeského pokoja a na-
liehanie miliónov Číňanov na prá-
vo slobodne cvičiť dali vláde jasne 
najavo, že praktizujúci sa prena-
sledovaniu nepoddajú. Jiang ne-
vedel, čo ďalej. Cez Úrad 610 na-
riadil, že „žiadne opatrenie voči 
Falun Gongu nie je prehnané“, čo 
znamenalo, že de facto povolil mučenie.
 Z informácií, ktoré od 20. júla 1999 prešli cez blokádu 
čínskej vlády, je známe, že desiatky až stovky tisíc ľudí boli 
podrobení väzneniu za neľudských podmienok. Nielen 
obyčajní ľudia, ale aj mnohí vládni, štátni a vojenskí za-
mestnanci i sudcovia prišli o prácu, rodinu, domov a boli 
bez súdnych procesov posielaní do táborov  na prevýchovu 
prácou (LaoJiao, tiež RTL). Podstupujú „výukové progra-
my“ na vymývanie mozgov vo zvláštnych centrách, zriade-
ných za týmto účelom. Rádovo tisícky ich bolo hospitali-
zovaných v psychiatrických ústavoch, kde sú im násilím 
podávané látky poškodzujúce nervový systém.
 Abraham L. Halpern, profesor psychiatrie na New York 
Medical College a bývalý prezident Americkej psychiatric-
kej akadémie, uvá-
dza, že: „Najmenej 
43 psychiatrických 
ústavov na celom 
území Číny zadržia-
va a mučí praktizu-
júcich Falun Gongu. 
Sú známe niektoré 
z preparátov, ktoré 
sú tu používané na 
zdravých ľuďoch s 
úmyslom zničiť ich 
vôľu a duševné zdra-
vie. Tiež veľmi dobre 
vieme o širokom po-
užívaní psychotrop-
ných drog vo väze-
niach, centrách na 
vymývanie mozgov 
a pracovných tábo-
roch.“
 Mnohí zahynuli 
vo väzbe, veľký počet 
ľudí je nezvestných. 
Časť čínskeho náro-
da, ktorej sa prena-
sledovanie priamo 
týka, predstavuje 
viac ľudí, než je po-

čet obyvateľov Tibetu, Taiwanu a 
príslušníkov všetkých národnost-
ných menšín v Číne dohromady.
  Pracovná skupina pre 
ľudské práva praktizujúcich Fa-
lun Gongu (Falun Gong Human 
Rights Working Group, www.fa-
lunhr.org) dodnes detailne zdo-
kumentovala 38 000 prípadov 
mučenia a viac než 3 400 prípa-
dov úmrtí na následky mučenia: 
niektorí zomreli, keď boli ich telá 
roztrhané od pomalého naťaho-
vania končatín, v dôsledku väzne-
nia vo vodných klietkach, kde boli 
celé mesiace ponorení do špinavej 
vody, ďalší podľahli následkom 

šokov elektrickými obuškami do pohlavných orgánov, nie-
ktorí zmrzli alebo boli spálení zaživa, iní zomreli z rôznych 
príčin na úteku pred políciou. V extrémnych prípadoch 
bolo osemmesačné dieťa zabité spolu s matkou alebo inva-
lidný muž s hrbom zomrel potom, čo sa mu polícia pokúša-
la „narovnať“ telo.
 Jednou z mučiacich metód, ktoré používajú policajní 
vyšetrovatelia a strážnici z väzníc, je nútené kŕmenie. Je 
bežným prostriedkom mučenia a zároveň aj formou tres-
tu za hladovky, ktoré sú často pre väzňov jediným spôso-
bom obrany – gestom nesúhlasu s neľudskými postupmi 
väzenskej stráže. Zmyslom núteného kŕmenia nebýva po-
danie výživy, ale spôsobenie trýznivej vnútornej bolesti. 
Policajt násilím do nosa obete strčí plastikovú trubičku, 

čím jej často spôsobí 
vnútorné krvácanie. 
Skrz túto trubičku je 
potom obeti do útrob 
vlievaná vriaca voda, 
moč alebo výkaly, 
koncentrovaný ocot, 
saponáty a podobne. 
Zo známych prípa-
dov zabitia praktizu-
júcich Falun Gongu 
tvorí tento (spolu s 
bitím) najčastejšiu 
príčinu smrti.
 Proces „trans-
formácie“ stelesňuje 
a vystihuje celkový 
prístup čínskej vlády 
k prenasledovaniu 
Falun Gongu. Polí-
cia využíva všemož-
ný nátlak a používa 
najrôznejšie ľsti, aby 
praktizujúcich donú-
tila vzdať sa ich viery. 
Privážajú do väzenia 
členov rodiny prak-
tizujúcich, ktorí ich 
prosia, aby sa vzdali 

Metódy „transfor-
mácie“ – mučenie 

a zabíjanie

„Weifang, Čína – vypínajúca sa na Seve-
ročínskej rovine... je nenápadné mesto 

v každom ohľade, až na jednu výnimku: 
miestna polícia pravidelne mučí obyvate-
ľov na smrť. Od začiatku tohto roku, kedy 
zabila 58-ročného dôchodcu, prinajmen-
šom desať obyvateľov Weifangu zomrelo 

v policajnej väzbe.“
  

Ian Johnson
Za sériu článkov o prenasledovaní Falun Gongu mu 
bola udelená Pulitzerova cena, úryvok z reportáže 
pre The Wall Street Journal, 26. decembra 2000

fffffffff

Pán Tan Yongjie z mesta Ba-
oan, provincia Guangdong, 

mučený rozžeravenou 
železnou tyčou, 2. júna 2001.

29-ročný pán Wang Xinchun 
prišiel o nohy v dôsledku mu-
čenia políciou a Úradom 610.

Praktizujúca mučená 
a ponižovaná policajtom

v Pekingu, máj 2001. 

 30-ročná praktizujúca Wang 
Xia z Linhe držala protestnú 
hladovku a bola predávkova-

ná neznámymi drogami.
18



a potom s nimi „išli domov“. Mučia jedného praktizujúceho 
pred očami ostatných, pokiaľ sa títo nepoddajú. Aby prak-
tizujúcim „uľahčili“ ich rozhodnutie, často sa uchyľujú ku 
hre na „dobrého“ a „zlého“ policajta, pričom jeden väzňa 
kruto mučí a druhý  je ku nemu „súcitný“. Keď sa však táto 
metóda ukáže ako neúčinná, policajti sa bez váhania vraca-
jú späť k mučeniu. Niekedy používajú nervové jedy alebo 
rôzne drogy, aby si väzňov podmanili a ich prsty namočené 
v atramente potom otláčajú pod dokument „prísľubu“.
 Mnoho „transformovaných“ väzňov je potom aj ďalej 
ponižovaných tak, že musia svoje sľuby predčítať na hodi-
nách vymývania mozgov alebo v rámci verejných rozhla-
sových a televíznych programov. Dobre známy je prípad 
koordinátora Wang Zhenzhonga, ktorý bol zadržaný s tým, 
že pokiaľ verejne 
neodvolá svoju vie-
ru, už nikdy nevyjde 
z väzenia. Wang sa 
nechal políciou vma-
nipulovať do toho, 
že vystúpil v čínskej 
televízii a verejne sa 
zriekol Falun Gongu. 
Bol síce prepustený, 
ale po krátkej dobe 
ho začali sústavne 
navštevovať repor-
téri štátnych  médií 
a vo svojej „verejnej 
činnosti“ potom mu-
sel dlhodobo pokra-
čovať.
 Aby dokázali, že 
svoju transformáciu 
myslia „úprimne“, 
niektorí praktizujú-
ci musia asistovať 
polícii pri krutos-
tiach, páchaných na 
ostatných. Niektorí 
majú za úlohu pre-
svedčovať ostatných, 
použitím vlastnej 
skúsenosti z toho, 
ako boli „zachránení 
vládou“. Niektorí sú 
prinútení ponižovať 
ostatných tak, ako 
boli ponižovaní oni 
sami a používať na 
nich mučiace nástro-
je, ktorými boli sami 
mučení. Tak pre-
ukazujú vlastnými 
činmi, že sa „celkom 
zriekli pravdivosti, 
súcitu a znášanli-
vosti“.
 Významnú úlohu 
hrajú pri desiatkach 

a stovkách hodín „prevýchovy“ metódy opakovaného, 
ohlupujúceho premietania audiovizuálnych materiálov, 
ktoré očierňujú Falun Gong. Väzni tiež musia napríklad vo 
veľkých skupinách spievať „transformačnú pieseň“, ktorá 
im má „pomôcť“ vzdať sa ich presvedčenia. Väzenskej stráži 
sú vyplácané vysoké fi nančné odmeny za každého „prevy-
chovaného“ praktizujúceho, ktorý podpísal „sľub“.

Mučenie nezmení ľudské srdce

 Človek môže len hádať, koľko viny, hanby a nechuti 
k sebe samému musí „transformovaný“ človek zažívať. 
Čo mu nakoniec pomáha navrátiť ľudskú dôstojnosť, je 
prax Falun Gongu. Zážitok pána Chen Gang-a je typický: 

„Keď som bol zúfa-
lý, bol to znova Fa-
lun Gong, ktorý ma 
postavil na nohy. 
Bez ohľadu na to, 
že som sa cítil ako 
poškodená osame-
lá loď v búrke, mal 
som pocit, že vo 
vnútri mám čisté a 
harmonické miesto, 
dokonalú harmóniu 
a pokoj, ktorý som 
zažil, a čistú zem 
Pravdivosti-Súci-
tu-Znášanlivosti... 
Postupne som získal 
sebadôveru a smer 
a vrátil som sa k po-
koju a dobrosrdeč-
nosti.“ 
 Aj keby sa použi-
li všetky mučiace me-
tódy, nemôžu zmeniť 
srdcia praktizujúcich 
Falun Gongu, ktorí 
pochopili opravdi-
vú hodnotu života a 
pravdy. Od začiat-
ku prenasledovania 
mnoho desiatok tisíc 
„transformovaných“ 
praktizujúcich publi-
kovalo na stránkach 
Minghui.org vyhlá-
senia, že všetko, čo 
vykonali pod vply-
vom mučenia a vy-
mývania mozgov, vy-
hlasujú za neplatné 
a anulované. Tieto 
prehlásenia dokazu-
jú, že po prepustení 
z väzení sa ľudia z 
vlastnej vôle vracajú 
ku svojej viere.
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Tzv. „tigria lavička“, 
Obeť je pripútaná k drevenej  
alebo kovovej lavičke za steh-

ná a kolená so zápästiami 
pripútanými k nohám. 

Tzv. „tlačenie prstov drievka-
mi.“ Údery veľkou silou často 
spôsobujú ochrnutie prstov.

Tzv. „zavesenie“, obeť visí 
na povraze za putá a policajti 
jej dávajú šoky elektrickými 

obuškami do rôznych 
častí tela.

Tzv. „bodanie do citlivých 
miest“ spôsobuje obeti 

mučivú bolesť.

Ukážky mučenia v čínskych táboroch a väzniciach

Tzv. „polovičné lietanie“,
ruky väzňa a noha sú uvia-
zané hore a druhá noha sa 

takmer nedotýka zeme. Obeť 
takto držia až 15 dní.

Tzv. „dusené kura s ohnutým 
krkom“. Mučenie vedie k 

vymknutiu bedrových kĺbov 
a obeť mučenia nie je celé 
mesiace schopná chodiť.



Pani Zhao Xin, 
nútené kŕmenie, 
bitie, zmrzačenie so 
smrteľnými následkami

 Pani Zhao Xin, 32-ročná, žila v 
Pekingu a vyučovala na Pekinskej 
univerzite priemyslu a obchodu. 
Zatkli ju 19. júna 2000, keď v 
parku Zizhuyuan cvičila cvičenia 
Falun Gong. Polícia ju nechala 
odviesť do nápravného zariade-
nia v Qinghe, ktoré spadá pod 
právomoc policajného centra v 
Haidian. V nápravnom zariadení 
bola veľmi kruto bitá policajný-
mi dôstojníkmi (meno veliaceho 
dôstojníka, ktorý sa mučenia tiež 
zúčastnil, je známe). Pretože sa 
odmietla vzdať Falun Gongu, kopali do nej a bili ju veľkou 
silou do tváre, pričom jej spôsobili poranenia hlavy a ľavé-
ho oka.
 Na protest proti zlému zaobchádzaniu zahájila pani 
Zhao vo väzení hladovku. Väzenská stráž odpovedala 
ďalším násilím, nú-
tene ju kŕmili a bili 
ťažkým predmetom. 
Bitie vyústilo do zlo-
meniny krčnej chrb-
tice, ktoré pani Zhao 
od krku dole cel-
kom paralyzovalo. 
22. júna 2000 bola 
Zhao poslaná do hai-
dianskej nemocnice, 
pritom jej ani neda-
li dole putá z  nôh a 
rúk. Bez toho, aby 
kontaktovali príbuz-
ných, nariadili poli-
cajti lekárom, aby ju 
ihneď operovali. Po 
operácii bola pani 
Zhao naďalej paraly-
zovaná.
 Očití svedkovia 
popísali situáciu 
pani Zhao týmito 
slovami:
 „Nebolo v silách 
pani Zhao povedať 
prítomným, kde 
presne v tele cíti bo-
lesť, dávala iba na-
javo, že veľmi trpí. 
Stále signalizovala 
svojej sestre, aby 
jej poutierala tvár 
a dala jej napiť sa 

vody. (...) Aj napriek tomu, že vrst-
va kože na jej tvári bola zodretá, 
stále žiadala svoju sestru, aby 
jej utierala tvár. Keď jej sestra 
videla, ako Zhao trpí, preplakala 
celú noc. Dokonca ani zdravotná 
sestra nemohla uniesť pohľad na 
pani Zhao a opustila izbu, aby 
sa upokojila. V tejto dobe, len za 
prvý mesiac hospitalizácie, sa 
účet za nemocničnú starostlivosť 
vyšplhal na 120 000 yuanov. Ha-
idianský policajný okrsok, ktorý 
bol priamym vinníkom zdravot-
ného stavu pani Zhao, tento účet 
odmietal zaplatiť a vystavil tak 
haidianskú nemocnicu a predo-
všetkým rodinu pani Zhao veľ-
kému tlaku a veľkým fi nančným 
problémom.“

 Zhao Xin strávila v tomto žalostnom stave ďalších päť 
mesiacov, než na následky mučenia zomrela. Jej pohreb 
sa odohral 13. decembra 2000 v tretej kondolenčnej sále 
pekinského cintorína Babaoshan. Prišli sa s ňou rozlúčiť 
nielen jej rodinní príslušníci a študenti, ale aj davy prakti-

zujúcich Falun Gon-
gu, prinášajúci veľ-
ké množstvo žltých 
kvetov na pamiatku 
zosnulej. Väčšine 
z nich bol vstup na 
pozemok cintorína 
zamedzený.
 Ani na pohrebe 
policajti neprestali 
rodine pani Zhao Xin 
spôsobovať problé-
my. Policajti pred 
obradom znovu cen-
zurovali smútočnú 
reč, v ktorej sa vôbec 
nemohlo spomínať, 
že bola praktizujú-
cou Falun Gongu a 
zložili z pohrebných 
vencov  pásky so 
smútočnými verša-
mi. Len vďaka obe-
tavému zásahu mno-
hých praktizujúcich 
sa podarilo dostať 
do bezpečia muža, 
ktorý ceremóniu fo-
tografoval. Ďalší fo-
tograf bol na mieste 
zatknutý rovnako 
ako mnohí iní z viac 
než tisícky praktizu-
júcich, ktorí na poh-
reb prišli.

jjjj

Vybrané prípady 
prenasledovania

„Zaobchádzanie s praktizujúcimi 
Falun Gongu i s inými ľuďmi, k akému 
dochádza v Jiang Zeminových táboroch 

nútených prác, je hanbou pre Čínu a 
zároveň potupou pre celú civilizáciu. Je 
strašné už len čítať o hĺbke skazenosti, 

akú prejavujú úradníci a väzenská stráž 
v pracovných táboroch, kde krutosť 
človeka voči človeku dosiahla krajnú 

úroveň. Aké hrozné musí byť tieto veci 
prežívať na vlastnej koži.“

  
Gail Rachlin

hovorca informačného centra Falun Dafa 
(Falun Dafa Information Center) 

Následky bitia znamenali trvalé ochrnutie a následne aj smrť.

Pohreb pani Zhao Xin. Praktizujúci Falun Gongu prinášali 
žlté kvety, mnohým z nich ale polícia zablokovala prístup.

Pani Zhao Xin pred zatknutím Pani Zhao Xin v nemocnici
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Pani Gao 
Rongrong

 Správa serveru 
Clearwisdom.net zo 
16. júna 2005: „Po 
dlhom a brutálnom 
mučení zomrela v 
nemocničnej izbe 
Čínskej lekárskej 
univerzity v She-
nyang, provincie 
Liaoning, pani Gao 
Rongrong. Pozo-
statky pani Gao 
boli umiestnené do 
pohrebného ústavu 
mesta Shenyang, 
pričom úrady na-
liehali na jej rodinu, 
aby bolo telo čo najskôr spopolnené (čím by boli odstrá-
nené všetky dôkazy o mučení, ktorého sa na pani Gao po-
licajti dopustili).“ 
 Pani Gao pracovala na Univerzite umenia v Shenyangu 
ako hlavná účtovníčka. V roku 2003 bola na základe uda-
nia zatknutá (za praktizovanie Falun Gongu) a poslaná do 
tábora nútených prác Longshan. 7. mája 2004 si ju zavolali 
do kancelárie vedúci dozorcov Tang Yubao a Jiang Zhao-
hua. Títo muži jej dávali sedem hodín rany elektrickými 
obuškami. Keď už nemohla mučenie znášať, vyskočila pani 
Gao z okna druhého poschodia. Pri páde si zlomila obidve 
bedrá, jednu nohu a rozmliaždila si pätu. Pracovný tábor 
ju poslal do Shenyangskej vojenskej nemocnice, neskôr 
bola preložená do tamojšej policajnej nemocnice. 18. mája 
2004 jej rodina požiadala, aby bola preložená do nemocni-
ce Čínskej lekárskej univerzity. Gao tu prijali na ortopedic-
ké oddelenie, ale doktori ju nemohli v tej dobe operovať, 
pretože bola príliš slabá. Po viac než troch mesiacoch kru-
tého utrpenia mala v moči krv, nemohla nič jesť ani piť, ne-
mohla zavrieť oči a bola veľmi vychudnutá. Napriek tomu, 
že doktori stanovili, že umiera, shenyanský justičný výbor 
nedovolil, aby bola z nemocnice prepustená domov.

Odvážny útek

 5. októbra 2004 preto skupina praktizujúcich Gao od-
vážne zachránila z miesta jej dočasného pobytu, pričom 
rozoslali fotografi e jej spálenej tváre do celého sveta. Zod-
povední policajní dôstojníci popreli zločiny, ktoré boli na 
Gao spáchané. Ministerstvo verejnej bezpečnosti medzi-
tým označilo jej útek za kľúčový prípad „č. 26“ toho roku. 
Najvyšší predstaviteľ Úradu 610, Luo Gan, si vzal osobne 
tento prípad na starosť. Z obavy, aby Gao ako svedok pre-
nasledovania nevycestovala z Číny, nariadil, že ona a tí, 
ktorí jej pomohli na slobodu, musia byť zatknutí za každú 
cenu. Na jeho príkaz došlo k spolupráci justičného výboru 
Čínskej komunistickej strany provincie Liaoning, miest-
nej prokuratúry, úradu spravodlivosti a policajnej stanice. 
Všetky subjekty sa snažili čo najlepšie zakryť informácie 

o tomto prípade. 
Praktizujúci, ktorí 
pomohli Gao na slo-
bodu, boli medzitým 
zatknutí a brutálnym 
spôsobom mučení. 
Tí, ktorí sa podieľali 
na úteku pani Gao 
(Dong Jingya, Zhang 
Lirong, Wu Junde, 
Liu Qingming a Ma 
Yuping) boli uväz-
není a zadržovaní v 
shenyanskom cen-
tre na vymývanie 
mozgov vo vnútri 
pracovného tábo-
ra Zhangshi. Pána 
Suna, ktorý sa na 
úteku Gao tiež po-
dieľal, policajní dôs-

tojníci brutálne bili a dávali mu elektrické šoky na chúlos-
tivé miesta. Sunova svokra, manželka a švagriná sú všetky 
uväznené v pracovnom tábore Zhangshi, kde podstupujú 
„transformáciu“ a vymývanie mozgov.

Nové zatknutie

 Gao bola znovu zatknutá 6. marca 2005. Presne o 3 
mesiace neskôr bola prevezená z pracovného tábora Ma-
sanjia do nemocnice Čínskej lekárskej univerzity. 12. júna 
2005 dostali jej rodičia oznámenie, že môžu navštíviť svoju 
dcéru. Keď prišli do nemocnice, ležala pani Gao v hlbokej 
kóme; jej telo bolo úplne bezvládne a dýchala len pomocou 
prístroja. Bola vychudnutá až na kosť. Doktori prehlásili: 
„Keď ju sem priviezli, bola už vo veľmi zlom stave.“ Podľa 
výpovede rodičov bola nemocnica plná zvláštnych „nezná-
mych“, ktorí strážili všetky dvere a vchody. Mnoho tajných 
aj uniformovaných policajtov na chodbách sa pýtali jeden 
druhého: „Kedy už umrie?“ 16. júna 2005 pani Gao Ron-
grong zomrela v nemocničnej izbe vo veku 37 rokov.

Úrady zariadili „zmiznutie“ tela

 Rodičia, ktorí videli vlastnú dcéru umierať vo veľmi 
žalostnom stave, sa rozhodli apelovať na štátne úrady za 
vyšetrenie zavinenia dcérinej smrti. Úrady s rodičmi rozo-
hrali hru, v ktorej ich súd odkazoval na prokuratúru, tá ich 
posielala na políciu, polícia presunula zodpovednosť na zá-
stupcu pracovného tábora Masanjia a tí túto vec podstúpili 
Úradu 610. Ofi ciálne miesta nielenže celý jeden rok nebo-
li schopné určiť, ktoré z nich má zodpovednosť za úmrtie 
pani Gao, ale sa aj vytrvalo vyhrážali rodičom, aby sa prípa-
dom svojej dcéry okamžite prestali zaoberať. Navyše štátna 
moc „zariadila“ zmiznutie tela pani Gao. To bolo pôvodne 
vydané rodičom, ktorí ho umiestnili do pohrebného ústa-
vu Wenguantun. Odtiaľ ale bolo telo bez ich vedomia pre-
miestnené nevedno kam a rodičom ani príbuzným nielenže 
už nebolo vydané, ale nesmeli ho už ani vidieť.
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Pani Gao Rong pred zatknutím ... .. a po mučení.

Rodičia pani Gao Rong pred 
prokuratúrou v Shenyangu. 

7. mája 2004: tvár po pále-
ní elektrickými obuškami.



Pani Xiong Wei

 18. júla 2005 prehovorila na 
pražskom Staromestskom ná-
mestí pani Xiong Wei. 35-ročná 
praktizujúca Falun Gongu, žijúca 
v Nemecku, prišla vypovedať o 
svojej skúsenosti z čínskeho tábo-
ra nútených prác, kde strávila 2 
roky. Za znovu nadobudnutú slo-
bodu vďačí intervencii nemeckej 
vlády, organizácii za ľudské prá-
va a najmä veľkej podpore ľudí z 
celého sveta. Pekinský pracovný 
tábor, kde bola väznená, dostal 
počas doby jej zadržiavania asi 
40 000 pohľadníc žiadajúcich jej 
prepustenie.
 Xiong Wei študovala v rokoch 
1993-1999 na Technickej univer-
zite v Berlíne. Počas štúdia začala 
praktizovať Falun Gong. V roku 
2000 sa vrátila do Číny, kde na-
stúpila v pekinskej pobočke ne-
meckej fi rmy. 5. januára 2002 
bola zatknutá policajtmi v civile v 
okamihu, keď na pekinskej ulici rozdávala letáčiky s infor-
máciami o Falun Gongu. Neskôr ju poslali do Pekinské-
ho ženského tábora nútených prác, kde si mala odpykať 
2-ročný trest odňatia slobody.
 Potom, čo sa dozvedela o zatknutí Xiong Wei, začala 
nemecká sekcia Medzinárodnej spoločnosti pre ľudské 
práva (ISHR) spolu s nemeckými praktizujúcimi Falun 
Gongu vyvíjať aktivity na jej záchranu. Iniciovali rozsiahlu 
petičnú akciu a sériu aktivít, medzi ktoré patrilo i posiela-
nie pohľadníc na adresu pracovného tábora. S pomocou 
nemeckej vlády, ne-
vládnych organizácií 
a súkromných osôb 
bola Xiong Wei na-
koniec v roku 2004 
prepustená.

Otrocká práca 
a vymývanie 
mozgu

 Súčasťou väz-
nenia bola aj otroc-
ká práca. Pracovná 
doba v tábore za-
čína o 7.00 hod. a 
končí o 22.00 hod. 
Xiong Wei bola pri-
delená k baleniu 
jedálenských pali-
čiek do papierových 
obalov, pričom po-
žiadavka bola, aby 

zabalila 7 párov za 2 sekundy. 
„Človek si vlastne ani neuvedo-
moval, čo jeho ruky robia. Hoci 
paličky niesli značku o vykona-
nej sterilizácii, boli vyrábané v 
nehygienickom, až nechutnom 
prostredí,“ uviedla Xiong Wei na 
tlačovej konferencii, usporiada-
nej vo Frankfurte bezprostredne 
po jej návrate.
 Pôvodný názov Pekinského 
ženského tábora nútených prác 
bol Tiantanghe alebo tiež Pracov-
ný tábor Xinan. Pred začiatkom 
prenasledovania Falun Gongu tu 
bolo väznených 100 až 200 ľudí, 
väčšina za zneužívanie drog a za 
prostitúciu. Keď sa začalo prena-
sledovanie Falun Gongu, počet 
väzňov v apríli 2001 dramaticky 
vzrástol na tisíc. Tábor sa objavil 
aj v televíznom seriáli „Život za 
nič nemôže“ („Life is Innocent“), 
ktorý pod hlavičkou čínskeho mi-
nisterstva spravodlivosti vypro-
dukovali spoločnosti Legal Film 
Centre a Xian Dingma Film Pro-

duction Company. Seriál sa odohrával v kulisách Pekinské-
ho ženského tábora nútených prác a popisoval, ako sa po-
lícia a väzenský personál snaží zo všetkých síl „zachrániť“ 
praktizujúcich Falun Gongu. Seriál sa pritom jednoznačne 
usiloval o hanobenie Falun Gongu, zakrývanie brutálne-
ho prenasledovania v tábore a podnecoval nenávisť voči 
praktizujúcim. Naružovo natreté budovy tábora mali v te-
levíznom divákovi budiť dojem, že tábor je miestom poko-
ja a nežnosti. Pritom bol miestom intenzívneho mučenia: 

„Po dvoch týždňoch 
opakovaného mu-
čenia ma tak bo-
leli nohy, že som 
sa nemohla sama 
zdvihnúť z toalety, 
ostatní mi museli 
pomáhať,“ hovorí 
Xiong Wei.
 Xiong Wei po 
svojom návrate do 
Nemecka uviedla: 
„Zakaždým, keď si 
uvedomím, že mô-
žem praktizovať 
kultiváciu v slobod-
nom prostredí, cítim 
sa veľmi šťastná. 
Potom moja nála-
da poklesne, keď si 
pripomeniem, koľ-
ko praktizujúcich 
Falun Gongu v Číne 
naďalej trpí.“

Otrocká práca 
a bitie

„Hneď v prvý deň nás zaviedli na výcvik 
a prinútili nás stáť na jednej nohe, 
aby sme sa „zacvičili“. Keď sme už 

nevládali a celé sme sa triasli, policajti 
na nás kričali a bili nás. Na večeru nám 

dali chlieb a kyslý nálev, v noci nám 
nedovolili zaspať. Každý praktizujúci 
Falun Gongu mal pridelených dvoch 

inštruktorov a ďalších policajtov, ktorí 
ho mali nútene „transformovať“. Na 

druhý deň ráno nás nahnali do sušiarne. 
Mali sme urobiť päťsto drepov, ale to 

nezvládla žiadna z nás, maximálne sto. 
Tak nás zmlátili. Popoludní sme museli 
ísť von kopať priekopy. Po celodennom 
mlátení sme mali zadky samú modrinu 

a ani jedna z nás nemohla normálne 
chodiť. Keď sme chceli vystúpiť na 

schod, museli sme si vyťahovať nohy 
rukami.“ 

  
Xiong Wei 

Literárne noviny, 18. júla 2005

Xiong Wei srdečne ďakuje predstaviteľom Asociácie ľudských 
práv, ktorí ju prišli na letisko privítať.

Verejné vystúpenie v Prahe 
na Staromestskom námestí.

40 000 pohľadníc prišlo na 
adresu tábora nútených prác.
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Pracovné 
tábory v Číne  

 Čína sa stala sve-
tovým obchodným 
partnerom a mno-
hým krajinám sa 
páčia tamojšie in-
vestičné podmienky. 
Je to práve kvôli ob-
chodným záujmom, 
prečo vlády mno-
hých krajín a niekto-
ré veľké obchodné 
spoločnosti nevyjad-
rili jasne svoj názor 
na prenasledovanie 
Falun Gongu. Eko-
nomickým rastom a 
povolením súkrom-
ného podnikania sa 
Čínska komunistic-
ká strana snaží vytvoriť dojem, že Čína už nie je komunis-
tická krajina. Bohužiaľ, realita je úplne odlišná. 
 Cenzúra, diktatúra a tábory nútenej práce sú súčasťou 
každodennej čínskej reality. Amnesty International uvá-
dza, že: „Akíkoľvek aktivisti, ale aj ľudia všetkých od-
borov, právnici alebo lekári sú v Číne prenasledovaní a 
zatýkaní jednoducho za to, že prezentujú svoj názor, kto-
rý nie je v súlade s ideológiou strany. Musia znášať pre-
hliadky domov, sú pod neustálym dozorom, psychickým 
nátlakom alebo sú odvádzaní do táborov  na prevýchovu 
prácou, kde sú v neľudských podmienkach nútení praco-
vať 15 hodín denne.“  
 Tábory na prevýchovu prácou vznikli v Číne po roku 
1957. „Existencia pracovných táborov v praxi zname-
ná, že polícia môže 
,uniesť’ masy ľudí 
bez zdržania či 
komplikácií, aké 
môže priniesť súdny 
proces,“ napísali 9. 
mája 2005 americ-
ké New York Times. 
„Keby chcel režim 
uväzniť desiatky ti-
síc nasledovníkov 
Falun Gongu cez 
normálnu justičnú 
procedúru, bolo by 
to nemožné, preto-
že títo ľudia nespá-
chali žiaden zločin,“ 
komentuje umiest-
ňovanie praktizu-
júcich Falun Gongu 
do týchto zariadení 
právnik Gao Zhi-
sheng.  
 Úrad 610 urču-

je „transformačné“ 
kvóty pre každý pra-
covný tábor, podľa 
ktorých sa potom 
hodnotí „úspešnosť“ 
pracovného tábora. 
Navyše Úrad 610 
vymyslel rôzne spô-
soby fyzického a du-
ševného mučenia, 
aby zaručili ich efek-
tivitu v „transfor-
mácii“. Sformulovali 
ju do kníh a rozoslali 
ju do všetkých pra-
covných táborov. 
Taktika, ktorá je tam 
popísaná, je rozsiah-
la a detailná. Pracov-
né tábory používajú 
rôzne prístupy na 
rôznych ľudí. 
 Jednou čas-

tou taktikou je obmedzenie životných podmienok v pra-
covných táboroch do neznesiteľného stavu a zároveň 
podrobovanie praktizujúcich neustálemu fyzickému a 
psychickému týraniu, prinútenie ich žiť za neľudských 
podmienok, aby oslabili ich dôstojnosť, vyčerpali ich fy-
zické a duševné sily, pričom zároveň hľadajú príležitosti, 
aby zničili ich vôľu. Ak všetko toto zlyhá, polícia odhodí 
svoju masku a odhalí svoju pravú tvár: uchýlia sa k násiliu, 
najzákladnejšej forme transformácie, pri ktorej praktizu-
júcim často bezprostredne hrozí smrť.
 Čínsky režim v posledných rokoch zmenil taktiku pre-
nasledovania. Uvedomili si, že časom jeho zločiny vzbu-
dia medzinárodnú pozornosť a svetová verejnosť ich 

bude odsudzovať. 
Prenasledovanie je 
postupne utajované. 
Na povrchu to vyze-
rá, že Čínska komu-
nistická strana nad 
duchovným hnutím 
Falun Gong „zvíťa-
zila.“ Štátom riade-
né médiá, noviny, 
rozhlas a televízia už 
otázku Falun Gongu 
nespomínajú. Usi-
lovne dnes vytvárajú 
obraz, ktorý je har-
monický a pokojný. 
Od svojich pros-
triedkov krutého 
prenasledovania ale 
Čínska komunistic-
ká strana neupusti-
la. Za scénou v ňom 
pokračuje, navyše 
strašnými spôsobmi.
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V ženskom pracovnom tábore v Chongqingu sa balia rôzne 
druhy cukríkov, ktoré sa používajú často pri svadbách. 

Praktizujúce musia naplniť vysoké hodinové kvóty. 

Umelé kvety  vyrábané v pra-
covnom tábore vo Wangcune. 

Praktizujúci Falun Gongu a iní väzni boli prinútení vyrábať 
sviečky v toxických pracovných podmienkach pracovného 

tábora Longshan v meste Shenyang.

Oblečenie hračiek bolo ručne ušité v tretej divízii 
ženského pracovného tábora v Šanghaji.

Náhrdelník vyrábaný v pra-
covnom tábore vo Wangcune.



V týždňoch nasledujúcich po za-
čiatku prenasledovania v roku 
1999 boli denne stovky prakti-
zujúcich zatýkaných počas po-
kojných protestov na námestí 
Tiananmen. Takáto verejná ob-
čianska neposlušnosť sa v Číne 
udiala predtým len raz. Bolo ne-
slýchané, aby verejné apely trvali 
rok a viac. Prvým impulzom pre 
praktizujúcich v roku 1999 bolo 
jednoducho povedať vláde, že 
spravila chybu. Išli apelovať na 
námestie Tiananmen, k Štátnemu úradu pre odvolania a k 
miestnym úradom. Dôverovali spravodlivosti, avšak zistili, 
že nikto vo vláde ich požiadavky nepočúva. Všetci v Číne, 
nielen praktizujúci, boli pod tlakom, aby preukázali „správ-
ny postoj“ voči Falun Gongu, inak budú sami prenasledova-
ní. Vláda zároveň spustila propagandu, ktorá démonizova-
la Falun Gong a podnecovala v ľuďoch nenávisť voči nemu. 
Praktizujúci zistili, že dokonca aj ľudia, ktorých predtým 
poznali po celý život, mali zrazu pochybnosti ohľadom Fa-
lun Gongu,  pochybnosti ohľadom nich. Semienka týchto 
pochybností zasiala anti-Falun Gongová propaganda. Ve-
rejné demonštrácie 
na námestí Tianan-
men, ktoré sa objavi-
li v správach na zápa-
de, sa do správ v Číne 
nedostali. Okrem pár 
desiatok ľudí na ná-
mestí, ktorí boli sami 
svedkami apelov, 
väčšina Číňanov o 
nich nevedela. Prak-
tizujúci preto museli 
nájsť iné spôsoby, 
ako informovať ľudí 
a vládu, a robiť to na-
priek systematickej 
a nemilosrdnej pro-
pagande a blokáde 
všetkých informácii 
zvonku Číny.
 Praktizujúci ne-
skončili len pri cho-
dení na námestie 
Tiananmen. Začali 
robiť aktivity, kto-
ré boli mimoriadne 
nebezpečné, keďže 
im hrozilo okam-
žité uväznenie a 
mučenie. Trpezlivo 
a láskavo vysvetľo-
vali všetkým ľuďom 
v Číne, čo je Falun 
Gong a prečo je pre-
nasledovaný.

 Vezmime si napríklad uda-
losť z 12. októbra 2000. Vládna 
propaganda strávila 15 mesiacov 
šírením nenávistnej propagandy 
miliarde ľudí. O 7. hodine ráno 
návštevníci parku Xiangshan, 
parku Nebeského chrámu a parku 
Yuyuantan počuli: „Dobrí ľudia v 
Pekingu, sme praktizujúci Falun 
Dafa....,“ ozývalo sa 2 hodiny z 
osemnástich 12,5 watových am-
pliónov po meste.
 Ráno 13. mája 2001 sa občania 
miest na severovýchode Číny zo-

budili a zistili, že v ich uliciach je rozvešaných viac ako 500 
farebných transparentov. Červené znaky namaľované na žl-
tej látke viseli zo stromov a boli na nich slová: „Falun Dafa 
je dobrý.“ Predchádzajúcu noc praktizujúci opustili svoje 
domovy a potichu umiestnili malé listy, letáčiky a CD-čka 
do stoviek dverí. Malé darčeky ku dňu Falun Dafa niesli in-
formáciu, ktorú sa ich susedia v Číne nemohli dozvedieť. 
Takže napriek horúčkovitej snahe Jiangovho režimu od-
mietnuť ich právo na protest, desiatky miliónov praktizu-
júcich Falun Gongu pokračuje v uplatňovaní svojho práva, 
každý deň apelujúc na srdcia a duše čínskych ľudí. Robia 

to pomocou vešania 
plagátov na steny 
v dedine, vešania 
transparentov z bu-
dov a mostov, vha-
dzovania letáčikov 
do schránok, alebo 
rozdávaním letáči-
kov v preplnených 
mestských autobu-
soch a na uliciach, 
posielaním video 
CD a DVD poštou 
vládnym úradníkom, 
posielaním emailov, 
faxovaním, osob-
ným telefonovaním 
úradníkom, funkcio-
nárom a policajtom, 
posielaním SMS, vy-
sielaním TV,  odkaz-
mi písanými na pe-
niazoch a všetkými 
ďalšími pokojnými 
a nenásilnými pros-
triedkami, aby sa do-
stali k ľuďom.
 Praktizujúci v 
Číne pokojne hovo-
ria iným svoje prí-
behy, jeden po dru-
hom, vysvetľujúc, že 
Falun Gong je dobrý 
a že prenasledovanie 
sa musí skončiť.
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Plagáty objasňujúce pravdu v pevninskej Číne.

Pri železnici, december 2001. Objasňovanie na vidieku.

Viac než 1000 banerov na 
stromoch a budovách, Čína,  

ráno 20. februára 2002.

Pravdu objasňujúci baner, 
počas Pivóniového festivalu, 

Heze, 19. apríla 2001.

Reakcie na prenasle-
dovanie v Číne

„... v roku 1999 každý v Číne vedel veľmi 
dobre, že Falun Dafa učí ľudí, ako byť 
čestný, dobrý, spravodlivý, avšak Jiang 

nás aj tak prenasleduje. ... Preto bez 
ohľadu na to, aké násilné to bude, myslím, 

že musíme prehovoriť. Musím pokojne 
prehovoriť, povedať ľuďom pravdu.” 

  
Pán Li Dong (pseudonym)
praktizujúci Falun Dafa z Číny 



 Keď Jiang Zemin rozpútal pre-
nasledovanie voči Falun Gongu v 
Číne, praktizujúci a podporovate-
lia po celom svete začali pracovať 
na jeho zastavení. Organizovali 
verejné zhromaždenia a sprie-
vody, na ktorých sa stretávalo aj 
niekoľko tisíc praktizujúcich a ich 
sympatizantov. 
 Zhromaždenia vo Washingto-
ne, pri ktorom si pripomenuli 4 
roky prenasledovania, sa zúčast-
nilo viac ako 5.000 praktizujúcich 
Falun Gongu z celého sveta. Sprievodné akcie trvali štyri 
dni a zahŕňali koncert neďaleko budovy Capitol, sprievod 
mestom Washington a tlačovú konferenciu. Na zhromaž-
dení na Capitol hill 
vystúpili senátori, 
členovia kongresu 
a prominentné ne-
vládne organizácie, 
ktoré pripojili svoje 
hlasy odsudzujúce 
prenasledovanie Fa-
lun Gongu čínskym 
režimom. Taktiež 
vzdali hold odvahe 
a nenásilnej povahe 
praktizujúcich počas 
prenasledovania.
 Od júla 1999 
praktizujúci Falun 
Gongu organizujú 
pravidelné zhromaž-
denia pred čínskymi 
ambasádami a kon-
zulátmi po celom 
svete. Ich vytrvalosť 
a pokojné apely v 
každom počasí sa 
dotkli ľudí a pritiahli 
medzinárodné uzna-
nie. Pred čínskym 
konzulátom vo Van-
couveri praktizujúci 
začali svoj nepretrži-
tý 24-hodinový apel 
v auguste 2001.
   Praktizujúci Falun 
Gongu sa neustále 
snažia o záchranu 
svojich blízkych, 
ktorí sú zadržiava-
ní v čínskych väze-
niach, nápravných 
ústavoch a pracov-
ných táboroch. Or-
ganizujú petičné 
akcie, sprievody a 
kampane za ich pre-

pustenie. Známy je prípad pána 
Zhao Ming. Pán Zhao sa narodil 
v Changchune, v Číne. Dnes žije 
v Írsku. Predtým, ako sa presťa-
hoval do Írska, pracoval pre pe-
kinskú spoločnosť. Po skončení 
zmluvy sa vybral študovať do Ír-
ska. Keď počas prázdnin navštívil 
opäť Čínu, svedomie mu nedalo a 
išiel do Štátneho úradu pre odvo-
lania v Pekingu. Po vyplnení for-
mulára, v ktorom sa sťažoval na 
nespravodlivé zaobchádzanie s 

praktizujúcimi Falun Gongu, bol na mieste zadržaný a ná-
sledne mučený. Počas jeho zadržiavania usporiadali jeho 
spolužiaci niekoľko kampaní na jeho záchranu. Na týchto 

aktivitách sa podie-
ľala aj írska pobočka 
Amnesty Internatio-
nal. Za oslobodenie 
Zhao Minga sa v 
osobných stretnu-
tiach s čínskym pre-
miérom prihovoril aj 
írsky predseda vlády 
Bertie Ahern a býva-
lá vysoká komisárka 
OSN pre ľudské prá-
va Mary Robinsono-
vá. Nakoniec bol pán 
Zhao v apríli 2002 
prepustený a mohol 
sa vrátiť k preruše-
nému štúdiu v Írsku.
 V ý z n a m n o u 
podporou zo zahra-
ničia sú internetové 
stránky zhromaž-
ďujúce informácie 
o prenasledovaní, 
vrátane detailných 
informácií o prena-
sledovateľoch, ako 
sú ich mená a tele-
fónne čísla. Tieto 
informácie potom 
praktizujúci zo za-
hraničia využívajú 
na osobné telefonáty 
s prenasledovateľ-
mi, aby im objasnili, 
že sa dopúšťajú zlo-
činov, za ktoré budú 
musieť v budúcnosti 
niesť zodpovednosť. 
V mnohých prípa-
doch sa týmto pre-
nasledovanie v Číne 
zmierni.
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Zhromaždenie asi 5.000 praktizujúcich Falun Gongu pred 
Capitol Hill, Washington DC, USA. 22. júla 2003.

Praktizujúci ukazujú niektoré druhy mučenia používané 
pri prenasledovaní Falun Gongu. Paríž, 17. júla 2004.

Reakcie na prenasle-
dovanie vo svete

„...musí byť našou zodpovednosťou 
prehovoriť za tých, ktorých nemožno 
počuť, dosvedčiť namiesto tých, ktorí 

svedčiť nemôžu, ochraňovať tých, 
ktorí riskujú nielen svoje živobytie, ale 

skutočne svoj život...“
  

Irwin Cotler
bývalý kanadský minister spravodlivosti



Protesty pred čínskou 
ambasádou v Bratislave

 Od roku 2005 prebiehajú kaž-
dý štvrtok pred čínskou ambasá-
dou na Jančovej ulici v Bratislave 
pravidelné zhromaždenia upozor-
ňujúce na prenasledovanie Falun 
Gongu v Číne. Podobné zhromaž-
denia sa organizujú aj v iných eu-
rópskych mestách (Viedeň, Pra-
ha, Londýn, ...)

Petičné akcie 
na Slovensku

 Od leta 2002 sa na Slovensku organizujú pravidelné 
každoročné petičné akcie, trvajúce asi týždeň, pri ktorých 
praktizujúci navštívia viaceré mestá a ich obyvatelia majú 
možnosť vyjadriť podpisom petície svoj nesúhlas s prena-
sledovaním Falun Gongu v Číne. Počas 10 rokov prakti-
zujúci navštívili viac ako 50 miest, v najväčších z nich sa 
petičné akcie konajú pravidelne. 

Podpora predstaviteľov miest a obcí

 Na území celého Slo-
venska sa uskutočňujú 
pravidelné informač-
no-petičné akcie, ktoré 
majú za cieľ upovedo-
miť ľudí o prenasledo-
vaní meditačnej praxe 
Falun Gong v Číne. 
Praktizujúci Falun Gon-
gu na Slovensku pri 
príležitosti ich konania 
oslovujú aj primátorov 
miest, ktorí tak hlasom 
svojej podpory môžu 
taktiež prispieť k potla-
čeniu krutého prenasle-
dovania Falun Dafa v 
Číne.
 Viac ako 50 zástup-
cov miest a obcí na Slo-
vensku vyjadrilo pod-
pisom na petícii svoju 
podporu. V petícii sa 
uvádza:
Berúc do úvahy, že:
■ Falun Gong ako 
disciplína učí človeka 
žiť podľa zásad prav-
divosti, dobroty a tole-
rancie a tým prispieva 
ku zlepšeniu spoločnos-
ti ako celku,
■ Falun Gong podporu-

je dobré duševné aj fyzické zdra-
vie človeka a pomáha uchovať 
tradičné ľudské hodnoty úprim-
nosti, vytrvalosti a nesebeckosti,
■ Praktizujúci Falun Gongu sú v 
Číne už 10 rokov vystavení ne-
ľudskému prenasledovaniu, sú 
bití, mučení a zabíjaní, aby sa 
vzdali svojho presvedčenia, 
   pripájam sa k výzve za okamži-
té ukončenie krutého prenasledo-
vania a mučenia praktizujúcich 
Falun Gongu v Číne. Ľudské hod-
noty pravdivosti, dobroty a tole-

rancie majú byť zachovávané v každej krajine na svete.

Simulácie odberov orgánov

 V marci 2006 sa v médiách objavili prvé správy o exis-
tencii „táborov smrti“ v Číne, kde praktizujúcim Falun 
Gongu násilne odoberajú orgány, často aj zaživa. Aby si 
verejnosť uvedomila vážnosť týchto správ, začali sa aj na 
petičných akciách na Slovensku objavovať simulácie od-
berov orgánov. Okoloidúci boli spočiatku trochu šokova-
ní, no po pochopení situácie často bez slova podpisovali 
petíciu proti prenasledovaniu.

Stánok Falun 
Gong na festiva-
le Pohoda

 Na hudobnom 
festivale Pohoda už od 
roku 2006 možno nájsť 
medzi ostatnými nezis-
kovými organizáciami 
aj stánok, v ktorom sa 
účastníci festivalu možu 
dozvedieť o meditač-
nej praxi Falun Gong, o 
jeho princípoch, výbor-
ných účinkoch na zdra-
vie, no i o smutnom pre-
nasledovaní, ktoré trvá 
už 12 rokov a spôsobilo 
mnoho utrpenia prakti-
zujúcim Falun Gongu v 
Číne. 
 Drvivá väčšina 
z tých, ktorí sa pri stán-
ku pristavili, prejavila 
svoju solidaritu povzbu-
dením či podpísaním 
petície proti prenasle-
dovaniu Falun Gongu v 
Číne. Veľký ohlas vzbu-
dili aj samotné cvičenia, 
ktoré sa mnohí naučili 
cvičiť.  
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Reakcie na prenasle-
dovanie na Slovensku

“Pripájam sa k výzve za okamžité 
ukončenie krutého prenasledovania 

a mučenia praktizujúcich Falun Gongu 
v Číne. Ľudské hodnoty pravdivosti, 

dobroty a tolerancie majú byť 
zachovávané v každej krajine na svete.”

  
Z textu petície

petícia na podporu ľudských práv podpísaná 
50-timi zástupcami miest a obcí na Slovensku 

Simulácia „odberu or-
gánov“ na protest proti 

existencii koncentračných 
táborov v Číne, 15. júla 

2006 Bratislava.

Návštevníci festivalu Po-
hoda pri podpise petície 
proti prenasledovaniu 
Falun Gongu v Číne,
Trenčín, 8. júla 2011.

Ľudia podpisujú petíciu 
proti prenasledovaniu, 

Lučenec, 9. januára 2010.

Pokojná demonštrácia 
pred čínskou ambasádou,

Bratislava, 7. 8. 2008.



Štafeta 
s pochodňou 
ľudských práv 
v Bratislave

 Na Hlavné ná-
mestie v Bratislave 
dorazila 14. 9. 2007 
z Viedne celosvetová 
štafeta s Pochodňou 
ľudských práv. For-
mou behu s olym-
pijskou pochodňou 
chceli ľudskoprávni 
aktivisti poukázať na 
neplnenie záväzkov, 
ktoré dala Čína me-
dzinárodnému spoločenstvu pri uchádzaní sa o Olympijské 
hry v Pekingu 2008.
 Na zhromaždení vystúpil vtedajší prorektor Univerzity 
Komenského Peter Osuský, ktorý na úvod prirovnal nad-
chádzajúcu letnú Olympiádu v Pekingu k tej v Berlíne 1936, 
kde „takisto hry poslúžili kamufl áži režimu, ktorý sa po-
tom ukázal ako jeden z tých najhorších, akých Zem zažila.“
 MUDr. Osuský, hoci členom ex offo Slovenského olym-
pijského výboru, prezentoval svoj kritický postoj k orga-
nizovaniu Olympijských hier v Číne ako radový občan. 
„Skúsme sa ako ľudia zamyslieť nad tým, že ľudia, ktorí 
nekonajú ani neiniciujú zlo, a k tým patria v Číne nielen  
študenti, ale i napríklad príslušníci hnutia Falun Gong, 
ale aj Rímu verní katolíci, sú, a to platí špeciálne pre Falun 
Gong, vysekávaní na orgány. To je niečo, čo už zaváňa Ml-
čaním jahniat,“ po-
vedal Osuský.
 Peter Tatár ako 
vtedajší zástupca sta-
rostu miestnej časti 
Bratislava - Staré 
Mesto vo svojom prí-
hovore konštatoval, 
že ekonomické na-
predovanie Číny nie 
je vybudované eko-
nomickými zákonmi, 
ktoré platia inde, ale 
strašnou neslobodou  
miliónov a stámilió-
nov ľudí.
 Ofi ciálne prího-
vory zakončil vte-
dajší predseda Stra-
ny zelených Pavel 
Petrík, ktorý vyjad-
ril presvedčenie, že 
olympijská myšlien-
ka nemá nič spoloč-
né s porušovaním 
ľudských práv.
 Na záver bola 

štafeta slávnostne 
odovzdaná zástupco-
vi Švajčiarska, ktoré 
bolo ďalšou z 37 kra-
jín, kam pochodeň 
ľudských práv zaví-
tala.
 Večer sa na 
Hlavnom námestí 
uskutočnil benefi č-
ný koncert, na kto-
rom vystúpili viace-
ré slovenské kapely 
ako O.B.D., Smola a 
hrušky, Sako a Cli-
che, Hvozd a Vetro-
plach.

Pochodový orchester Tianguo 
v Bratislave

 V sobotu 16. mája 2009 sa uskutočnil sprievod ulica-
mi Bratislavy upozorňujúci na porušovanie ľudských práv 
v Číne komunistickým režimom. V čele sprievodu išiel 
orchester Tianguo (Európsky nebeský orchester). Trasa 
sprievodu smerovala z Rybného námestia ulicami Starého 
Mesta až ku čínskej ambasáde na Jančovej ulici, kde jeho 
účastníci zapálili sviečky obetiam komunistického režimu. 
Sprievod trval približne 2 hodiny.
 Orchester Tianguo vznikol koncom roku 2006, po zalo-
žení obdobných orchestrov v Kanade a USA. Je to pocho-
dový orchester, ktorý má v súčasnosti asi 80 členov. Jeho 
členovia sú praktizujúcimi Falun Dafa s víziou hrať nebeské 

melódie s čistým srd-
com. Niektorí z čle-
nov orchestra zažili 
brutálne mučenie v 
čínskych pracovných 
táboroch a väzeniach 
na vlastnej koži. Ďal-
ší majú príbuzných 
a priateľov, ktorí sú 
dodnes prenasledo-
vaní čínskym komu-
nistickým režimom. 
Všetci sa spojili a 
vytvorili pochodový 
orchester, aby sa tak 
viac ľudí dozvedelo 
o skutočnej situácii 
Falun Gongu. S prav-
divosťou, súcitom a 
znášanlivosťou vo 
svojich srdciach čle-
novia Tianguo dúfa-
jú, že umožnia aj ďal-
ším ľuďom pomocou 
hudby uvidieť dobro-
tu Falun Dafa.
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Začiatok sprievodu na Ryb-
nom námestí, 16. mája 2009,

Bratislava.

Jane Dai rozpráva príbeh 
svojho manžela umučeného 

na smrť v Číne.

Odovzdanie štafety ľudských práv na Hlavnom námestí 
MUDr. Petrovi Osuskému, CSc., Bratislava.

Sprievod pochodového or-
chestra v uliciach Starého 

mesta v Bratislave.

Odovzdanie štafety švajčiar-
skemu zástupcovi pri Bráne 

slobody na Devíne.



Čínska komunistická strana odhaľuje 
svoju povahu počas návštevy čínskeho 
prezidenta Hu v Bratislave

 V dňoch 18. a 19. júna 2009 navštívil čínsky prezident 
Hu Jintao Bratislavu. Jeho pobyt na Slovensku bol spojený 
s akciami upozorňujúcimi na porušovanie ľudských práv v 
Číne.
 V pondelok 15. júna viaceré mimovládne organizácie 
(OZ Človek v ohrození, Slovenská asociácia Falun Gong, 
Amnesty International Slovensko, Konzervatívny inštitút 
Milana Rastislava Štefánika, Nadácia Pontis, Spoločnosť 
priateľov Tibetu) vyzvali otvoreným listom najvyšších 
štátnych predstaviteľov, aby na stretnutiach s čínskym 
prezidentom počas jeho návštevy Bratislavy hovorili aj o 
ľudských právach. Cieľom listu bolo upozorniť štátnych 
predstaviteľov na porušovanie základných práv a slobôd v 
súčasnej Číne a vyzvať ich, aby nevnímali túto krajinu len 
ako výhodného ekonomického partnera.
 V stredu 17. júna, deň pred príchodom čínskeho pre-
zidenta, sa na Hodžovom námestí pred prezidentským 
palácom uskutočnila informačná akcia upozorňujúca na 
porušovanie ľudských práv v Číne. Pri tejto príležitosti 
odovzdal zástupca praktizujúcich Falun Gongu v podateľni 
prezidentskej kancelárie petíciu, ktorú na Slovensku pod-
porilo viac ako 15.000 
ľudí, žiadajúcu ukonče-
nie prenasledovania Fa-
lun Gongu v Číne a lis-
tom požiadal prezidenta 
SR, aby pri rozhovore s 
čínskym prezidentom 
nastolil otázku ľudských 
práv a prenasledovania 
Falun Gongu.
 Vo štvrtok 18. júna 
sa konala informačná 
akcia pri prezident-
skom paláci na Bansko-
bystrickej ulici, nakoľko 
Hodžovo námestie si 
rezervovala kancelá-
ria prezidenta SR a na 
všetkých ostatných pri-
ľahlých uliciach si ohlá-
sili zhromaždenia rôzne 
čínske spolky na Slo-
vensku. Zhromaždenie 
začalo rovnako pokojne 
ako v predchádzajúci 
deň. Jedna televízia a 
niekoľkí reportéri si pri-
šli spraviť rozhovory s 
pani Xinxia Jiang, ktorá 
v Číne strávila dva roky 
v pracovnom tábore, 
lebo na ulici rozdávala 
letáčiky Falun Gongu.

 V popoludňajších hodinách sa začala atmosféra na 
Hodžovom námestí pred prezidentským palácom pomaly 
zahusťovať. Pribudlo tam asi 200 členov uvítacieho výboru 
prezidenta Hu, ktorých zorganizovala čínska ambasáda z 
Bratislavy a okolitých krajín, najmä Rakúska. Mali červené 
vlajky a transparenty, ktorými sa snažili zakryť všetky ostat-
né transparenty ľudskoprávnych aktivistov. Členovia uví-
tacieho výboru medzi sebou mali aj tajných agentov –ľudí 
v čiernych sakách, ktorí vydávali rozkazy a jasne ukazovali 
na transparenty, ktoré „bolo treba odstrániť“. Tesne pred 
plánovaným príchodom čínskeho prezidenta na námestie 
sa situácia ešte viac vyostrila. Ľudia v čiernych sakách do-
slova vytrhávali z rúk transparenty praktizujúcim Falun 
Gongu ako aj ďalším aktivistom. Niektorí trhali plagáty, a 
boli tiež takí, čo sa snažili plagáty všemožnými spôsobmi 
zakryť. Vznikali tu až úsmevné situácie, keď po zdvihnutí 
žltého plagátu aktivistov v pozadí následne Číňania zdvihli 
aj veľký červený pred ním, a po spustení žltého nasledovalo 
aj spustenie veľkého červeného pred ním.
 K slovu sa, žiaľ, dostali údery, štuchance a krádeže 
– avšak výlučne z jednej strany – zo strany „vítačov“ čín-
skeho prezidenta. V neprehľadnej situácii došlo dokonca 
k neoprávnenému zatknutiu ľudskoprávnych aktivistov, 
vrátane jedného praktizujúceho Falun Gongu. Slovenská 
polícia sa aj napriek opakovaným prosbám o pomoc týmto 
šarvátkam len prizerala. 

   Došlo tiež k poľutova-
niahodnému inciden-
tu, keď praktizujúcu z 
Rakúska sotili neznámi 
Číňania zo schodov: 
„Presne 22 schodov sa 
kotúľala prívrženky-
ňa hnutia Falun Gong, 
kým pristála na dlažbe 
podchodu pri Prezident-
skom paláci. Číňanka 
Xu mala zakrvavenú 
tvár a rozbité slnečné 
okuliare. Zo schodov 
ju zhodili traja muži v 
oblekoch so slovensko-
-čínskymi visačkami. 
Rozhneval ich jej žltý 
transparent – Falun 
Gong je dobrý“, napísal 
denník SME 18. júna 
2009.  
 Médiá priniesli 
rozsiahle správy o po-
čínaní si polície, ktorá  
podľa ich slov „pribehla 
na pomoc prívržencom 
čínskeho komunistic-
kého režimu, ktorí na-
padli demonštrantov 
za ľudské práva“. Fotka 
pani Xu, ktorá bola zra-
nená, sa dostala takmer 
do všetkých médií. 
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Baner Falun Dafa 
v rukách čínskeho agenta.

Praktizujúci s transparen-
tom Falun Dafa vytláčaní 
čínskymi vlajkonosičmi.

Zranená pani Xu 
pri rozhovore s novinármi.

Prekrývanie banerov ľud-
sko-právnych aktivistov 

čínskou vlajkou.



 Pozoruhodnou kapitolou je 
vlna výstupov z Čínskej komunis-
tickej strany a jej pridružených 
organizácií. Pri jej zrode stojí sé-
ria úvodníkov publikovaná v no-
vembri 2004 v čínskych novinách 
Veľká Epocha (DaJiYuan), vyda-
ná neskôr knižne pod názvom De-
väť komentárov k Čínskej komu-
nistickej strane.
 Táto kniha je skutočnou histó-
riou komunistickej strany a vyšla s 
podtitulmi „Kniha, ktorá šokovala 
Číňanov po celom svete“ a „Kniha, 
ktorá rozkladá komunistickú stranu“. Kniha detailne po-
pisuje kontroverzné obdobie čínskej histórie, ako bol napr. 
Veľký skok vpred, riadený Mao Zedongom a s ním súvisiaci 
Veľký hladomor, pri ktorom zahynuli desiatky miliónov Čí-
ňanov. Kniha okrem iného pojednáva aj o čistkách a poli-
tických „hnutiach“, ktorými Čínska komunistická strana v 
minulosti iniciovala vo svetovom meradle neporovnateľné 
vraždenie a vlny kanibalizmu. Odhaľuje tiež spôsoby, aký-
mi komunisti v Číne likvidovali tradičnú kultúru, bojovali 
proti prírode a rovnováhe životného prostredia a tak ďalej. 
Piaty z Deviatich komentárov sa zaoberá impulzmi, ktoré 
viedli prezidenta Jiang Zemina k spusteniu prenasledo-
vania Falun Gongu a dopadmi prenasledovania na nasle-
dovníkov Falun Gongu. Táto publikácia, distribuovaná 
do kontinentálnej Číny 
v mnohých podobách, 
doslova zasiahla čínsku 
spoločnosť. 
 Vlna vystupovania z 
Čínskej komunistickej 
strany, nazývaná tiež 
„hnutie Tuidang“, je 
skôr morálne ako po-
litické. Dobrovoľníci 
hnutia často telefonujú 
do Číny, aby presved-
čili ľudí na vystúpe-
nie z ČKS, jedného za 
druhým. 
 „Keď súhlasia, napí-
šem si ich mená a keď 
mám niekoľko desiatok 
mien, poprosím nieko-
ho, aby ich zapísal na 
webstránku Tuidang. 
Dostanú registračné 
čísla a ja si uchovám kó-
piu, a to je všetko,“ ho-
vorí pani Tao, dobrovoľ-
níčka hnutia Tuidang.
 Mimo Číny je viac 
ako 100 dobrovoľných 
centier Tuidang. Infor-
mačné stánky sa na-
chádzajú napríklad v 
Hong Kongu, či v New 

Yorskom Flushingu. Nie sú fi nan-
cované žiadnou vládou, fi rmou či 
bohatými sponzormi. Tvoria ich 
dobrovoľníci, ktorých spája spo-
ločný cieľ: pomôcť ľuďom vystúpiť 
z ČKS. Väčšina z týchto dobrovoľ-
níkov sú ľudia, ktorí praktizujú 
Falun Gong. Chen Fengyu, dob-
rovoľník Tuidang, hovorí, že zo 
začiatku sa pokúšali zastaviť pre-
nasledovanie apelmi na komunis-
tickú vládu, ale prenasledovanie 
sa len zintenzívňovalo: „Takže od 
roku 2004, potom ako Deväť ko-

mentárov veľmi jasne odhalilo povahu ČKS, začali sme 
hovoriť čínskym ľuďom, aby odišli z ČKS... Iba keď bude 
ČKS rozložená, môže sa prenasledovanie skončiť.“ 
 Väčšina dobrovoľníkov propagujúcich hnutie Tuidang 
môžu byť praktizujúci Falun Gong, ale väčšina jeho účast-
níkov nie je. Sú to ľudia ako známy čínsky právnik v ob-
lasti ľudských práv Gao Zhisheng, bývalý čínsky diplomat 
Cheng Yonglin, bývalý čínsky dôstojník rozviedky Li Fen-
gzhi.
 „Týmto vyzývam všetkých členov ČKS v Číne, aby 
spravili tento odvážny krok. Iba tento krok môže urých-
liť postup Číny k demokracii. Tuidang znamená mať rád 
svoju krajinu. Jasne sa oddeliť od komunistickej strany 
slúži na záchranu krajiny“, hovorí Qiu Mingwei, bývalý 

zamestnanec denníka 
Renmin.
   Ku koncu februára 
2012 sa zrieklo svojho 
členstva v Čínskej ko-
munistickej strane a v 
jej pridružených orga-
nizáciách vyše 110 mil. 
ľudí.

Seminár Červe-
ná stena padá

4. októbra 2005 sa v 
Bratislave uskutočnila 
diskusia o komunizme v 
Číne a vo svete, nazvaná 
„Červená stena padá“. V 
tom čase bol počet ľudí, 
ktorí vystúpili z ČKS, 
tesne nad 4 milióny. 
Na seminári vystúpili 
František Mikloško, bý-
valý poslanec NR SR za 
KDH, Ján Čarnogurský, 
bývalý disident a býva-
lý predseda vlády SR, 
Peter Osuský, poslanec 
NR SR, vtedajší prorek-
tor Univerzity Komen-
ského v Bratislave. 
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Sprievod na podporu hnutia vystupovania z Čínskej 
komunistickej strany v New Yorku, 16. októbra 2011.

Seminár Červená stena padá, 
Pállfyho palác v Bratislave, 4. októbra 2005.

Deväť komentárov a 
vystupovanie z ČKS

„Dnes ja, ,člen’ strany, ktorý už dlho 
neplatí členské poplatky a ktorý sa už 
mnoho rokov nezúčastňuje žiadnych 

straníckych aktivít, formálne vystupujem 
z tejto neľudskej, nespravodlivej a zlej 
strany. Dnešok je najdôstojnejší deň 

môjho života.“
  

Gao Zhisheng (Kao Č´-šeng)
známy čínsky právnik, obhajca ľudských práv
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 Prenasledovanie Falun Gongu 
sa dotklo aj umelcov. Okrem lite-
ratúry, hudby, dokumentárneho 
a hraného fi lmu sa silno odrazi-
la vo výtvarnom umení. Vzniklo 
množstvo obrazov, olejomalieb, 
drevorezieb, komiksov, vystriho-
vačiek, čínskych vyrezávaných 
pečatí atď. Samostatnú kapitolu 
tvoria ilustrované básne a grafi ky, 
ktoré vznikli tajne vo väzniciach a 
boli prepašované za ich múry.
 Pätnásť výtvarníkov, z ktorých 
niektorí sa stali obeťami prenasle-
dovania, sa v roku 2000 spojilo a 
vytvorilo umelecké diela, ktoré v 
rámci putovnej výstavy Pravdi-
vosť, Súcit, Znášanlivosť obleteli celý svet. Obrazy, pre-
važne olejomaľby na plátne, zobrazujú na jednej strane 
krásu meditácie a na strane druhej hrôzu a brutalitu pre-
nasledovania. Prvýkrát boli vystavené v novembri 2004 v 
New Yorku (v Národnom klube umenia), potom cestovali 
do Kanady, Austrálie, na Nový Zéland a nakoniec do Eu-
rópy. Na Slovensku boli zatiaľ vystavované dvakrát, v bra-
tislavskom Dome kultúry v sprievode európskeho spevác-
keho zboru, a v Šali. Štyria z výtvarníkov, podieľajúcich 
sa na výstave, preniesli do 
obrazov svoje osobné skú-
senosti z čínskych väzníc a 
pracovných táborov.
 
Zhang Kunlun: 
„Mučenie 
neovplyvnilo 
ľudskú vieru 
v pravdu.“

 Pravdepodobne naj-
známejším prenasledo-
vaným umelcom je profe-
sor Zhang Kunlun, ktorý 
vyštudoval sochárstvo na 
čínskom Inštitúte pre 
umelecké štúdiá. Zameria-
va sa na sochárstvo, ole-
jomaľbu a čínsku kresbu. 
Pôvodne bol riaditeľom 
Ústavu sochárstva a Inšti-
tútu umeleckých štúdií v 
meste Shandong. Neskôr 
sa tu stal vedúcim Ústavu 
pre výskum sochárstva. 
Jeho meno bolo spolu s 
jeho úspechmi začlene-
né do svetovej edície Kto 
je kto, Slovníka význam-
ných Číňanov, Vybraných 
diel svetového sochárstva 

a do rady ďalších významných 
publikácií. Pán Zhang bol v Číne 
zatknutý za praktizovanie Falun 
Gongu a odsúdený na tri roky vä-
zenia. Vďaka úsiliu jeho rodiny, 
priateľov a kanadskej vlády bol v 
roku 2001 prepustený. Po troch 
mesiacoch väznenia v Číne sa 
mohol znovu stretnúť so svojou 
rodinou žijúcou v Kanade. V roz-
hovore pre server Falunart.org 
profesor Zhang popísal, ako bol v 
Číne mučený: „Zažil som mučenie 
elektrickými obuškami. Bolo to 
extrémne bolestivé. Používali na 
mne dva tieto obušky naraz. Ne-
skôr som bol odsúdený k ťažkej 

práci. Deň predtým, ako ma poslali do pracovného tá-
bora, zbili policajti jedného praktizujúceho tak kruto, že 
28 praktizujúcich, ktorí tento incident videli, žiadalo po-
licajtov, aby rešpektovali ľudské práva a prestali s bitím. 
Políciu to nezaujímalo, a tak títo ľudia zahájili hladovku, 
aby políciu upozornili na ohavnosti, ktoré robí. Policaj-
ti praktizujúcich jedného po druhom bezuzdne vytiahli z 
ciel a zúrivo bili, niektorých do bezvedomia. Pri umývaní 
som potom videl, že ich telá boli pokryté veľkými fi alo-

vými škvrnami. Pýtal som 
sa, čo sa im stalo a oni mi 
povedali, že policajti na 
nich používali sedem až 
osem elektrických obuškov 
naraz – to spôsobilo tieto 
poranenia. Ani také muče-
nie ale neotriaslo ich vie-
rou v pravdu. Neskôr som 
bol premiestnený do iného 
pracovného tábora. Tam 
sa používali rôzne zákerné 
spôsoby, ako klamať prak-
tizujúcim. Zvláštni agenti 
tu skúšali manipulovať 
praktizujúcimi a tí boli 
skutočne zmätení, preto-
že boli väznení v izolácii 
a nemali žiadny prístup 
k informáciám. Vedenie 
tábora vysielalo agentov, 
ktorí sa vydávali za prak-
tizujúcich a šírili povery a 
falošné informácie, ktoré 
nás mali oklamať. Použí-
vali tiež metódy vymýva-
nia mozgu a účelových lží. 
Praktizujúci z mesta Qing-
dao mi raz rozprával, ako 
išiel apelovať do Pekingu a 
polícia ho zbila tak, že sa 
mu v očiach rozšírili zre-
ničky. Policajti si mysleli, 

Umelci za mrežami

„Dovoľte mi, aby som sa hlboko sklonila 
pred Vaším občianskym a ľudským 
postojom, pred Vaším odhodlaním 

zoznámiť svetovú verejnosť s odopieraním 
základných ľudských práv, akým je 
praktizovanie Falun Gongu Vašim 

krajanom čínskym režimom. Verte, že 
metóda Falun Dafa, Vaše úžasné obrazy, 

ale i čas pracujú vo Váš prospech!“                                       
  

Marta Kubišová
speváčka a maliarka    

z listu podpory maliarke Zhang Cuiying

fffff

Zhang Kunlun

Buddha, 
socha, 2002

Červená stena,
olej na plátne, 2004

Klietka, 
socha, 2004
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že je mŕtvy a odtiahli ho na odľahlé miesto v Shijiazhu-
ang. Napriek tomu prežil. Bol presvedčený, že musí ísť 
povedať vláde, že prenasledovanie Falun Gongu je zlé. 
Vrátil sa do Pekingu a bol znovu zatknutý. Tentokrát po-
licajti použili metódu, keď si na topánku prilepili brúsny 
papier a tým mu prechádzali po bedrách, kým mu z nich 
úplne nestiahli kožu. Bola to neopísateľná bolesť. Keď mi 
o tom rozprával, celý sa triasol a nedokázal sa ubrániť 
plaču. V rovnakom tábore bol so mnou aj postarší učiteľ. 
Umiestnili ho do železnej klietky, pevne mu uviazali ruky 
za chrbtom, takže sa nemohol hýbať, tak, ako som to na-
maľoval na obraze. Potom k nemu poslali kriminálnika 
s jedovatým hadom, ktorý ho hryzol do krku. Neskôr si 
dokonca z toho miesta vybral hadí zub, ktorý mu zostal v 
rane. Ako praktizujúci mal nezvyčajnú odolnosť. “
 V dielach Klietka (Socha, 2004) a Červená stena (olej 
na plátne, 2004) zachytil autor Zhang  Kunlun osobnú 
skúsenosť z dlhodobého väznenia za praktizovanie Falun 
Gongu. Vo väzbe sú praktizujúci Falun Gongu okrem iné-
ho nútení sedieť celé dni a noci v podrepe často na ostrých 
železných hranoloch.

Zhang Cuiying: 
„Išla som pove-
dať úradom, že 
prenasledovanie 
je omyl.“

 Maliarka Zhang Cui-
ying je austrálska umel-
kyňa čínskeho pôvodu. 
Vyučila sa v odbore 
tradičnej čínskej maľby 
u niekoľkých čínskych 
majstrov. Absolvovala 
viac než sto samostat-
ných výstav v štyridsia-
tich krajinách štyroch 
svetadielov. V roku 
1999 išla do Číny po-
kojne apelovať za Falun 
Gong, bola zatknutá a 
prešla osemmesačným 
väznením. Vďaka úsiliu 
svojej rodiny, priateľov 
a austrálskej vlády ju v 
roku 2000 prepustili.
 V prejave, ktorý 
predniesla v Čínskej zá-
hrade v Stuttgarte pri 
príležitosti slávnostnej 
vernisáže svojich obra-
zov, vysvetlila, prečo sa 
z „bezpečnej“ Austrálie 
vydala do Číny apelo-
vať za Falun Gong: „Od 
roku 1997 som trpela 
ťažkou artritídou a žila 

som s veľkou bolesťou po celom tele. Jesť a piť som mohla 
len s pomocou ostatných. Záver doktorov bol, že už nikdy 
nebudem maľovať. V roku 1999 sme ja a manžel obja-
vili Falun Gong. Moja artritída úplne zmizla potom, čo 
som začala s cvičením. Falun Gong mi umožnil skutočne 
zažiť, že pravdivosť, súcit a znášanlivosť môžu skutočne 
viesť ľudí. Tiež som sa osvietila k poznaniu, že podstata 
všetkého v tomto svete je zložená z týchto princípov.
 Keď v roku 1999 nariadil  Jiang Zemin zničenie Fa-
lun Gongu, bola som svedkom toho, ako sú ľudia v mojej 
vlasti neľudsky prenasledovaní a likvidovaní, a to bez 
akéhokoľvek zákonného procesu. Tak som išla naspäť 
do svojej milovanej krajiny. Chcela som úradom doložiť 
svoju vlastnú skúsenosť s kultiváciou vo Falun Gongu a 
presvedčiť ich, že prenasledovanie je veľký omyl. Keď 
som sa pokúsila odovzdať úradom petíciu, bola som za-
držaná. Po dobu ôsmich mesiacov som bola vo väzbe v 
štyroch rôznych väzniciach a musela som pretrpieť fy-
zické a psychické mučenie. V novembri 2000 som bola 
prepustená vďaka pomoci austrálskej vlády, medziná-

rodných organizácií a 
ďalších ľudí s dobrým 
srdcom. Konečne mô-
žem zase maľovať.“

Výstava obrazov 
Zhang Cuiyng 
v Bratislave

     V apríli 2003 sa v bra-
tislavskom Národnom 
osvetovom centre usku-
točnila výstava obrazov 
maliarky Zhang Cuiying.
  Nebola to však len vý-
stava obrazov  – pani 
Zhang používa túto for-
mu, aby vyjadrila svoj 
nesúhlas s prenasledo-
vaním Falun Gongu v 
Číne. Slovenská poboč-
ka Amnesty Internatio-
nal a IGFM (nemecká 
pobočka medzinárodnej 
organizácie pre ochra-
nu ľudských práv) ju 
pozvali na dve besedy o 
otázkach ľudských práv 
v Číne. Potom, ako si 
prítomní vypočuli jej 
príbeh, boli dojatí a pý-
tali sa na mnohé veci o 
Falun Gongu, čínskej 
spoločnosti a Jiang Ze-
minovom prenasledo-
vaní Falun Gongu.

Nebeská kráskaZhang Cuiying

Bódhisattva Avalókitéšvara Harmónia



 Genocída je pravdepodobne 
najzávažnejším právnym poj-
mom. Je to slovo, ktoré sa najčas-
tejšie spája s plynovými komora-
mi počas druhej svetovej vojny, 
milíciami v Rwande alebo s maso-
vými hrobmi v bývalej Juhoslávii.
V jazyku medzinárodného práva 
však genocída zahŕňa širší rozsah 
zločinov ako otvorené krviprelie-
vanie a genocída má tak nutne 
mnoho tvárí. 11. decembra 1946 
Generálne zhromaždenie OSN 
jednohlasne prijalo Rezolúciu 
96 (I), v ktorej ponúklo defi níciu genocídy ako „popretie 
práva na existenciu celých ľudských skupín, podobne ako 
zabitie je popretie práva na existenciu jednotlivých ľud-
ských bytostí“. Ako dokazuje viac ako 20 súdnych žalôb 
podaných po celom svete, viac ako dvanásťročná kampaň 
na „odstránenie Falun Gongu“ v Číne spustená bývalým 
čínskym vodcom Jiang Zeminom spadá priamo do defi -
nície genocídy, mučenia a iných zločinov proti ľudskosti. 

Jiang Zeminova kampaň 
proti Falun Gongu

 Falun Gong je systém tradičných čínskych cvičení a 
meditácie, ktorú čínske orgány prijímali a podporovali 
približne do roku 1996. V apríli 1999 čínski vládni pred-
stavitelia povedali Associated Press a New York Times, že 
v Číne praktizuje Falun Gong „prinajmenšom 70 milió-
nov“ ľudí. V júli 1999 
Jiang spustil agre-
sívnu kampaň voči 
Falun Gongu, ktorú 
kongres USA cha-
rakterizoval ako 
p r e n a s l e d o v a n i e 
„vykonávané vlád-
nymi úradníkmi a 
políciou na všetkých 
úrovniach, ktorá 
preniká do všetkých 
častí spoločnosti a 
do každej úrovne 
vlády“ a je imple-
mentovaná pomo-
cou „organizované-
ho brainwashingu 
(vymývania moz-
gov), mučenia a za-
bíjania.“ (HCR 218) 
Ku začiatku roka 
2012 boli Informač-
ným centrom Falun 
Dafa (FDI) overené 
podrobnosti o 3.514 
úmrtiach praktizu-
júcich. Stovky tisíc 

ľudí bolo zadržaných a viac ako 
100.000 ich bolo poslaných do 
nútených pracovných táborov, 
väčšinou bez súdu. Existuje viac 
ako 30.000 zdokumentovaných 
prípadov prenasledovania a verí 
sa, že to je len malá časť z celku.

Jiang je súdený 
za genocídu

Podľa Dohovoru o zabránení a 
trestaní zločinu genocídy je geno-
cída „niektorý z nasledovných či-

nov spáchaných s úmyslom zničiť, úplne alebo čiastočne, 
národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu, ako 
takú: zabíjanie členov skupiny; spôsobovanie vážnych 
telesných alebo duševných útrap členom skupiny; úmy-
selné uvalenie na skupinu životných podmienok, zamýš-
ľaných na spôsobenie fyzického zničenia, celkového ale-
bo čiastočného (...).“ Kampaň, ktorú Jiang rozpútal proti 
Falun Gongu v Číne, zodpovedá viacerým aspektom tejto 
defi nície genocídy. 
 V prvom rade je to prudko rastúci počet mŕtvych. Hoci 
overených úmrtí praktizujúcich Falun Gongu v Číne za-
čiatkom roka 2012 dosiahol 3.514, verí sa, že skutočný po-
čet mŕtvych je v desiatkach tisíc. Prípady overených úmr-
tí, ktoré sú známe, boli odhalené vytrvalým vyšetrovaním 
jednotlivcov v Číne, ktoré často robili riskujúc vlastný ži-
vot. Zaobchádzanie s praktizujúcimi Falun Gongu v pra-
covných táboroch a väzeniach nikdy nebolo predmetom 

m e d z i n á r o d n é h o 
skúmania a všetky 
informácie zostá-
vajú Čínou pevne 
blokované. Početné 
informované zdroje 
v Číne hovoria, že 
Jiangov Úrad 610 
nariadil pracovným 
táborom a väze-
niam, aby zazname-
návali všetky úmrtia 
vo väzbe ako samo-
vraždy a okamžite 
spopolnili telá. Úrad 
nasleduje Jiango-
ve príkazy, že žiad-
ne opatrenia nie sú 
príliš extrémne, aby 
boli praktizujúci Fa-
lun Gongu prinútení 
vzdať sa svojej viery.
 V druhom rade 
je to spôsobovanie 
„vážnych telesných 
alebo duševných 
útrap“ a uvalenie 
„životných podmie-

Tlačová konferencia po zaža-
lovaní Jiang Zemina na súde 
v Osake za zločiny genocídy, 

12. apríla 2005.

Pani Zhang Cuiying a práv-
nik Adam Slattery podali 

žalobu voči Jiang Zeminovi 
a Luo Ganovi za zločiny 

genocídy, Austrália.

Hongkonský vyšší súd 
potvrdil prijatie žaloby na 

Jiang Zemina, Luo Gana a Li 
Lanqinga za prenasledovanie 

Falun Gongu.32

Podanie žaloby na Luo Gana 
v Argentíne na súde v Buenos 

Aires pre zločiny genocídy, 
13. decembra 2005.

Súdne stíhanie 
za genocídu

„Jiangova strašná forma genocídy je 
vládou hrôzy, ktorá nielenže ničí životy, 

ale je namierená na zničenie ľudskej 
viery.....tento teror musí byť postavený 

pred štátny súd.“
  

 Georges-Henri Beauthier
belgický advokát ľudských práv, ktorý úspešne 

viedol žalobu voči Pinochetovi a páchateľom 
genocídy v Rwande



nok, zamýšľaných 
na spôsobenie fy-
zického zničenia“  
– oboje sú časťami 
hrozného „transfor-
mačného“ procesu. 
Je vyvíjaná systema-
tická a komplexná 
snaha o „transfor-
máciu“ každého jed-
ného praktizujúceho 
v Číne, pomocou 
čoho sa má docieliť 
úplné odstránenie 
Falun Gongu. 
 Počas búrlivej 
vlády Komunistickej 
strany v Číne boli 
vyvíjané a vylepšo-
vané rôznorodé a často násilné spôsoby prenasledovania. 
Metódy boli zamerané na úplné izolovanie istého segmen-
tu spoločnosti a jeho zničenie pomocou „transformácie“  
myslí jednotlivcov do bodu, keď sú zlomení, ich duch je 
zničený a zostávajú obmedzení na takmer bezmyšlienko-
vitú poslušnosť voči línii strany.
 Od roku 1999 Jiang Zemin zozbieral znalosti a metódy 
pre „transformovanie“ ľudí, ktoré Čínska komunistická 
strana nahromadila za päť desaťročí, a použil ich voči Fa-
lun Gongu s desivou silou. Ku viac ako 300 pracovným 
táborom po celej Číne, kde zadržiavali praktizujúcich 
Falun Gongu, zorganizovali v štátom riadených fi rmách, 
vládnych úradoch a policajných staniciach po celej Číne 
semináre na vymývanie mozgov. V táboroch a centrách 
boli praktizujúci Falun Gongu podrobovaní prívalu psy-
chologických útokov na ich vieru. Okrem psychických 
útokov dochádzalo k neustálemu fyzickému mučeniu s 
cieľom úplne zlomiť ich vieru. Pre tých, ktorí boli násilne 
zadržiavaní v psychiatrických ústavoch, pribúdalo do ar-
zenálu prostriedkov na transformáciu používanie psycho-
tropných látok, elektrických šokov a látok poškodzujúcich 
centrálny nervový systém.
 Proklamovaný cieľ tohto transformačného procesu bol 
dvojnásobný: 1) prinútiť praktizujúcich Falun Gongu, aby 
sa vzdali svojej viery a 2) získať praktizujúcich, ktorí by ve-
rejne odsudzovali Falun Gong a pomáhali úradom „trans-
formovať“ ďalších. Pomocou tohto transformačného pro-
cesu bolo mnoho ľudí zabitých pomocou násilných metód, 
mnohí boli dovedení ku šialenstvu alebo sa duševne zrúti-
li. Tí, ktorí sa podrobili transformácii, museli potom ďalej 
žiť ako agenti alebo samotní prenasledovatelia. Ako jeden 
dozorca centra vymývania mozgov v provincii Hebei často 
hovorí praktizujúcim, ktorí sú tam zadržiavaní: „Iba keď 
vidím, ako bijete iných a nadávate im, budem vás počí-
tať za úplne transformovaných.“ Všetci ľudia v Číne, ktorí 
boli identifi kovaní ako praktizujúci Falun Gongu (alebo aj 
tí, ktorí boli označení za ich „podporovateľov“), sú cieľmi 
„transformačného“ procesu, ktorý – ak neumrú alebo sa 
duševne nezrútia uprostred hrozného násilia a ponižo-
vania – má za cieľ zbaviť ich svedomia, viery a ľudského 
ducha: všetko, čo z nich robí praktizujúcich Falun Gongu, 

a ľudské bytosti. Po-
mocou tohto kom-
binovaného procesu 
vymývania mozgov, 
mučenia a zabíja-
nia sa Jiang Zemin 
snažil „zlikvidovať“   
samotnú existenciu 
praktizujúcich Falun 
Gongu v Číne.

Niekoľko roz-
hodnutí súdov 
v prospech Fa-
lun Gongu

november 2009
 Španielsky ná-

rodný súd obžaloval päť vysokopostavených úradníkov 
Čínskej komunistickej strany (Jiang Zemin, Luo Gan, Bo 
Xilai, Jia Qinglin a Wu Guanzeng) za genocídu a mučenie 
Falun Gongu. Obžaloba nasledovala po dvojročnom vyšet-
rovaní a sudca španielskeho národného súdu Ismael Mo-
reno zároveň informoval právnika žalobcov, že súd uznal 
žiadosť o poslanie listov s požiadavkami o informácie k prí-
padu piatim obžalovaným v Číne s otázkami, ktoré sa týka-
jú ich zapojenia do prenasledovania Falun Gongu. Obžalo-
vaní môžu čeliť extradícii, pokiaľ budú cestovať do krajiny, 
ktorá ma dohodu o extradícii so Španielskom. Rozhodnutie 
bolo spravené pod princípom univerzálnej jurisdikcie, kto-
rá dovoľuje domácim súdom vypočúvať prípady genocídy a 
zločinov proti ľudskosti bez ohľadu na to, kde sa udiali.

17. december 2009
 Po štvorročnom vyšetrovaní sudca Octavio Araoz de 
Lamadrid argentínskeho federálneho súdu č. 9 spravil 17. 
decembra 2009 historické rozhodnutie. Vydal zatykač na 
bývalého vodcu Čínskej komunistickej strany Jiang Zemi-
na a na bývalého vodcu Úradu 610, Luo Gana, za ich úlohu 
pri prenasledovaní Falun Gongu. Obaja vysokopostavení 
úradníci boli obvinení za zločiny proti ľudskosti. Sudca 
Lamadrid nariadil oddeleniu Interpolu federálnej polície 
Argentíny, aby vykonali zatknutie. Rozhodnutie súdu sa 
udialo v kontexte návštevy Luo Gana v Argentíne. 
 Od začiatku prípadu čínska vláda vyvíjala tlak na ar-
gentínsku vládu, aby zablokovala tento prípad. 21. decem-
bra 2009 sudca rezignoval kvôli vnútornému politickému 
tlaku od argentínskej vlády. V rozhovore povedal, že rad-
šej odstúpi, ako by sa mal poddať a spraviť veci, ktoré by 
neskôr ľutoval. Jeho nástupca zatykače stiahol, avšak ža-
lobcovia sa voči tomuto rozhodnutiu odvolali.

február 2012
16. februára 2012 pekinský starosta Guo Jinlong navští-
vil Taiwan. Skupina právnikov Falun Gongu na neho v 
ten deň podala žalobu na Taiwanskej vyššej prokuratúre, 
obviňujúc Guo Jinlonga za jeho účasť v zločine genocídy. 
Úrad vyššej prokuratúry potvrdil, že prípad prijal a jeho 
prokurátori začali vyšetrovanie.
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Právnik Carlos Iglesias (druhý sprava) a aktivista Wei Jing-
sheng (vstrede) stoja spolu s obeťami prenasledovania Falun 

Gong pred súdom v Madride, 2. mája 2009.



 Množiace sa dôkazy hovoria 
o hroznom príbehu zabíjania a 
mrzačenia v Číne. Svedkovia a 
čínski lekári odhaľujú, že tisíce 
praktizujúcich Falun Gongu sú 
zabíjaní kvôli ich orgánom, ktoré 
sú predávané a transplantované s 
obrovskými ziskami.
 Obličky, pečene a srdcia sú 
často predávané na základe dopy-
tu zahraničným pacientom, ktorí 
si ich môžu dovoliť. To jest, väzňom svedomia sa spraví 
analýza tkaniva a potom ich zabijú, keď nájdu vhodného 
príjemcu pre ich orgány.
 Páchateľmi sú vládni úradníci Čínskej komunistickej 
strany (ČKS), ktorí sú spolčení s chirurgami, väzenskými 
úradmi a vojenskými veliteľmi.
 Predtým, ako ich rozkrájajú, sú obete zadržiavané v 
koncentračných táboroch a následne sú ich telesné pozo-
statky okamžite spopolnené.
 Tento príbeh, takmer príliš strašný na to, aby sa mu 
dalo uveriť, bol po prvýkrát zverejnený v marci 2006. 
Bývala zamestnankyňa liaoningskej nemocnice, ktorá v 
médiách vystupuje pod pseudonymom Annie, uviedla 17. 
marca 2006 v rozhovore pre Epoch Times, že koncentrač-
ný tábor Sujiatun je súčasťou nemocnice: „Tábor bol za-
pojený do odoberania orgánov z tiel praktizujúcich Falun 
Gongu zaživa a do ich následného predaja. Orgány odo-
berali asi trom štvrtinám zo 6.000 internovaných ľudí. 
Títo ľudia zomreli potom, čo im vyoperovali srdce, ob-
ličky, pečeň, očnú rohovku a kožu. Mnoho nasledovníkov 
Falun Gongu bolo 
ešte živých, keď im 
odoberali orgány.
(...) Po odbere orgá-
nov boli telá týchto 
ľudí spálené v spa-
ľovni (na ktorú bola 
prestavená kotol-
ňa), aby nezostali 
žiadne stopy. Ich 
popol bol vyvezený 
na skládku spolu s 
popolom z uhlia...“
 „Mnoho nasle-
dovníkov Falun 
Gongu bolo ešte ži-
vých, keď im odo-
berali orgány.“, 
Annie, bývala za-
mestnankyňa liao-
ningskej nemocnice: 
„Môj muž sa zúčast-
nil operácií, pri kto-
rých boli z tiel prak-
tizujúcich Falun 
Gongu odoberané 
orgány. Primár ne-
mocnice ho o to po 
prvýkrát požiadal v 

roku 2001. Po nejakej dobe som 
si všimla, že manžel má psychic-
ké problémy, panický strach a že 
ho trápia nočné mory. Po mojom 
opakovanom naliehaní mi nako-
niec povedal pravdu. Nemohol už 
v operáciách pokračovať. V sna-
he vyriešiť situáciu naplánoval 
svoj útek do zahraničia,“ hovorí 
bývalá zamestnankyňa nemocni-
ce, ktorá tiež odhalila, že jej man-

žel podľa jeho slov odobral rohovku viac ako 2000 živým 
praktizujúcim Falun Gongu. „Celú záležitosť predo mnou 
skrýval. (...) Táto téma bola a je absolútnym tabu. Všetci 
sa boja následkov, takže sa jej vyhýbajú,“ dodáva ešte.     
 O týždeň neskôr čínsky vojenský lekár nielen potvrdil 
svedectvo ženy, ale vyhlásil tiež, že podobné zverstvá sa 
dejú v 36 rôznych koncentračných táboroch po celej kra-
jine. V najväčšom, podľa jeho slov, zadržiavajú 120.000 
ľudí. Povedal, že bol tiež svedkom, ako sú praktizujúci Fa-
lun Gongu vo veľkom počte presúvaní cez celú krajinu vo 
vlakoch pre dobytok, v noci za prísnych bezpečnostných 
opatrení.
 Podporovatelia Falun Gongu a aktivisti v oblasti ľud-
ských práv zo zahraničia okamžite začali vyšetrovať tieto 
tvrdenia. Začali telefonovať do čínskych nemocníc a tvá-
rili sa, že chcú kúpiť obličku alebo pečeň. Na ich zdesenie 
jeden lekár za druhým otvorene priznávali: „Máme Falun 
Gong na sklade; len príďte a môžeme vám dodať orgán v 
priebehu týždňa.“
 Keď informácie o Sujiatune presiakli do medziná-

rodných médií a 
vyšetrením uda-
lostí bol poverený 
spravodajca OSN 
pre otázky mučenia 
Manfred Nowak, bol 
tábor Sujiatun be-
hom troch týždňov 
presunutý. Zostala z 
neho zachovaná len 
nemocnica. Čínska 
vláda zahladila sto-
py a podala trestné 
oznámenie na prak-
tizujúcich Falun 
Gongu z dôvodu fa-
lošného obvinenia. 
Ďalšie vyšetrovanie 
ale potvrdilo, že 
nemocnice a trans-
plantačné centrá  v 
provinciách Hei-
longjiang, Hunan, 
Šanghaj, Yunnan, 
Anhui, Shaanxi a 
Xinjiang operujú 
nadčas, aby vyko-
nali ďalšie trans-
plantácie. V správe 

Annie a Peter vo Washingto-
ne DC, 20. apríl 2006. Prvé 
verejné vyhlásenie o trans-

plantáciach orgánov v Číne. 

Spaľovacie oddelenie na 
juhozápadnej strane nemoc-

nice. Podľa svedkov sú tu 
spaľované telá po odobraní 

orgánov, marec 2006.

Dvojité dvere vedúce 
do podzemného komplexu 

oddelenia smrti, mesto 
Shenyang, provincia 

Liaoning, marec 2006.34

Centrum  liečby trombu 
v Shenyangu. Oddelenie smr-
ti je v podzemnom komplexe 
prepojenom s nemocnicou.

Odoberanie orgánov 
väzňom svedomia  

„Toto je genocída.“
  

 Edward McMillan-Scott
viceprezident Európskeho parlamentu informuje 

Európsky parlament o záveroch vyšetrovania 
prenasledovania Falun Gongu, 

ktoré osobne vykonal v Číne      



pre OSN potvrdil 
referent agentúry 
Reuters, že v Číne sú 
tisíce praktizujúcich 
Falun Gongu väz-
není v niektorom zo 
zberných táborov a 
že mnoho z nich tu 
už bolo zabitých. 
Podľa agentúry 
TASR Peking ofi ci-
álne nezverejňuje, 
koľko ľudí popra-
vuje, ale analytici 
odhadujú, že každý 
rok sa jedná o 8.000 
ľudí. Popraveným 
odsúdencom odobe-
rajú čínske úrady or-
gány od polovice 80-
tych rokov, kedy sa 
transplantácia stala 
reálnou vďaka vývo-
ju imunosupresívne-
ho lieku Cyklospo-
rin A. Čínsky režim 
ofi ciálne priznáva i 
metódy, aké využíva k čo najefektívnejším odberom orgá-
nov popravených ľudí. Kvôli čerstvosti odoberaných or-
gánov vznikne byť v blízkosti miesta popravy pripravené 
špeciálne ambulančné auto. V ňom sú pripravení lekári, 
ktorí začínajú orgány z tela popraveného odoberať hneď 
potom, čo je poprava vykonaná. Prípad Sujiatun bol ale 
prvým prípadom, kde bolo vznesené podozrenie na odo-
beranie orgánov živým a zdravým ľuďom, navyše väzňom 
svedomia.

Kilgourova/Matasova správa o odobera-
ní orgánov praktizujúcim Falun Gongu

 V roku 2006 
oslovila Koalícia 
pre vyšetrenie pre-
nasledovania Falun 
Gongu v Číne, mi-
movládna organi-
zácia so sídlom v 
Ottawe, bývalého 
prokurátora a zná-
meho kanadského 
politika Davida Kil-
goura, aby pomohol 
vyšetriť podozrenie 
o odoberaní orgá-
nov väzňom svedo-
mia. Kilgour je ka-
nadskej verejnosti 
známy ako obhajca 
etnických menšín a 
bojovník za ľudské 

práva, okrem iného 
v osemdesiatych ro-
koch niekoľkokrát 
apeloval pred čes-
koslovenskou am-
basádou v Ottawe 
za prepustenie Vác-
lava Havla. Za tento 
čin mu v roku 1990 
udelilo Združenie 
Čechov a Slovákov v 
Kanade Masarykovu 
cenu. 
 Úlohy vyšetriť 
odoberanie orgánov 
sa spočiatku zhostil 
s určitou nedôve-
rou. „Nemohli sme s 
právnikom z odboru 
imigračného práva, 
Davidom Matasem, 
ktorého som si vy-
bral za spolupracov-
níka, uveriť, že by sa 
také veci diali. Ho-
lokaustu ale takisto 
nikto nechcel veriť,“ 

hovorí Kilgour. „Ako sme sa o kauzu začali viac zaujímať, 
odkrývali sa pred nami otrasné veci. S predstaviteľmi Fa-
lun Gongu nakladá väzenská stráž horšie ako s vrahmi. 
Osobitný spravodajca OSN pre otázky mučenia Manfred 
Nowak uvádza, že dve tretiny mučených v Číne po roku 
2000 sú praktizujúci Falun Gongu. Čínsky režim navyše 
neustále podnecuje nenávisť voči týmto pokojným ľuďom. 
Aj u nás v Edmontone (Alberta, Kanada) sme boli nútení 
podať žalobu na tunajší čínsky konzulát za podnecovanie 
nenávisti voči praktizujúcim Falun Gongu. Keď sme vzali 
do úvahy túto krajnú skutočnosť, podozrenie z odoberania 
orgánov nás už toľko neprekvapovalo.“  

 Kilgour si spo-
menul na prax bý-
valého prokurátora 
a zamestnanca ka-
nadského Najvyš-
šieho súdu. Kilgo-
urovo a Matasovo 
vyšetrovanie pre-
biehalo nezávisle na 
vyšetrovaní Koalícii 
pre vyšetrenie pre-
nasledovania Falun 
Gongu (CIPFG), 
zastrešujúcich or-
ganizáciách Falun 
Gongu či akýchkoľ-
vek ďalších orga-
nizácií alebo vláde: 
„Skúmali sme ob-
rovské množstvo 
zdrojov. Napríklad, 
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Obraz od čínskej maliarky Xiqiang Dong s názvom 
„Zločin odberu orgánov“.

Na transplantáciu obličky v Číne sa čaká v priemere 15 dní, 
pričom v západných krajinách to býva 3-5 rokov.



keď média v máji 2006 zača-
li „rozmazávať“ Sujiatun, Čína 
okamžite zrušila veľké množstvo 
webových stránok, ponúkajúcich 
transplantáciu. Tak sme išli do 
internetových archívov. Strán-
ky čínskych transplantačných 
centier inzerovali čakaciu dobu 
na orgán jeden až dva týždne, 
pričom v Kanade to sú desiatky 
mesiacov. V súčte preskúmaných 
štatistík vyšlo najavo, že Čína nie je schopná uviesť zdroj 
pre 45.000 orgánov, použitých na transplantáciu, od za-
čiatku prenasledovania  Falun Gongu. 
 Spolupracovali sme s vyšetrovateľmi, ktorí telefono-
vali do nemocníc v kontinentálnej Číne a vydávali sa za 
záujemcov o orgány alebo za ich rodinných príslušníkov. 
Zo 120 telefonicky kontaktovaných nemocníc sa perso-
nál 15 z nich priznal, že k transplantáciám používa or-
gány praktizujúcich Falun Gongu. Niektorí dokonca „in-
zerovali“, že orgány pochádzajú od ľudí, čo žijú zdravo, 
a že sú tým pádom v 100% stave. Ostatné nemocnice nás 
odkazovali na ľudové súdy, ktoré majú k vyžiadaniu or-
gánov vyššiu právomoc, niekde nás upozorňovali, že keď 
sa pýtame na zdroje orgánov, vstupujeme na tenký ľad.    
 Zistili sme, že praktizujúci Falun Gongu sú vo väz-
niciach systematicky podrobovaní odberom krvi. Prí-
jemcovia orgánov, 
ktorých som osobne 
vypočul, vypovedali 
o extrémnom stupni 
utajenia operácií – 
tie prebiehali úplne 
v réžii Ľudovo-oslo-
bodeneckej armády. 
Jednému mužovi 
ponúkli behom pro-
cesu kvôli nekom-
patibilite jeho proti-
látok osem rôznych 
obličiek. Evidentne 
ju odoberali podľa 
menného zoznamu, 
ktorý vojenský le-
kár nosil so sebou. 
Osem ľudí zomrelo, 
kým našli správny 
orgán! Je toho veľa. 
Správa sumarizu-
je desiatky bodov, 
ktoré na naše poľu-
tovanie jednoznač-
ne potvrdzujú prax 
odoberania orgá-
nov. 
 Došli sme k po-
ľutovaniahodnému 
záveru, že obvine-
nia sú pravdivé. Ve-
ríme, že dochádzalo 

a dodnes vo veľkej miere stále 
dochádza k nedobrovoľnému 
odoberaniu orgánov od prakti-
zujúcich Falun Gongu. Dospeli 
sme k záveru, že čínska vláda a 
jej organizácie v mnohých čas-
tiach krajiny, konkrétne nemoc-
nice, ale takisto záchytné centrá 
a ľudové súdy poslali od roku 
1999 na smrť veľké (aj keď bliž-
šie neznáme) množstvo väzňov 

svedomia z Falun Gongu. Ich životne dôležité orgány, 
vrátane srdca, obličiek, pečene a rohoviek, boli fakticky 
zároveň nedobrovoľne odoberané a následne predané za 
vysoké sumy, niekedy cudzincom, ktorí normálne čelia 
dlhému čakaniu na dobrovoľného darcu vo svojich kraji-
nách,“ hovorí David Kilgour v závere správy o vyšetrovaní 
podozrenia a odoberania orgánov praktizujúcim Falun 
Gongu v čínskych väzniciach.           
 Kilgour o svojej správe prednášal v Snemovni lordov, 
v OSN a v novembri 2006 aj v slovenskom parlamente, 
kde sa stretol so zástupcami Výboru pre ľudské práva NR 
SR  F. Mikloškom, D. Gabániovou a L. Nagyom. Medzi-
národnej komunite Kilgour radí zablokovať rozvinutú 
transplantačnú turistiku do Číny, apelovať na zákonodar-
cov, na čínske ambasády a politikov. V rámci svojej druhej 
návštevy Českej republiky v roku 2007 sa David Kilgour 

neofi ciálne stretol 
s ministrom zahra-
ničných vecí Českej 
republiky Karlom 
Schwarzenbergom, 
ktorého takisto in-
formoval o záveroch 
vyšetrovania.  

     Tu je príklad jed-
ného z nepriamych 
dôkazov, telefonic-
kého rozhovoru z 
Kilgourovej/Mata-
sovej správy:
Mestské nápravné 
zariadenie v Mishan, 
provincia Heilongji-
nag, 8. júna 2006.
„M: Máte zdroje 
[orgánov] Falun 
Gong?...
Pán Li: Áno, máme.
M: ... a čo teraz?
Pán Li: ... Áno ...
M: Môžeme si ich 
prísť vybrať, alebo 
nám ich poskytnete 
priamo?
Pán Li: Poskytneme 
vám ich priamo.“

Graf zo stránok Orientálneho transplantačného centra v Tian-
jine znázorňujúci počet transplantácii pečene. Nárast kopíruje 

krivku eskalácie prenasledovania Falun Gongu.

Vo výbore pre ľudské práva NR SR odznela správa Davida 
Kilgoura o odoberaní orgánov praktizujúcim Falun Gongu.
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Kilgourova/Matasova 
správa 

o odoberaní orgánov 

„Sme veľmi, veľmi znepokojení správami 
Davida Kilgoura a Davida Matasa. Exis-

tujú dôkazy, že praktizujúci Falun Gongu  
sú v Číne zabíjaní pre ich orgány.“

  
 Peter Liese

nemecký člen Európskeho parlamentu



 Právnik pôsobiaci v oblasti 
ľudských práv, Gao Zhisheng, 
sa stal známym potom, ako vy-
tvoril precedensy v popredných 
súdnych sporoch v Číne. Čínske 
ministerstvo spravodlivosti ho v 
roku 2001 vyhlásilo za jedného z 
10 najlepších právnikov v Číne. 
Pracoval pre mnohé bezbranné 
skupiny v Číne – baníkov, obete 
búrania domov a členov podzem-
nej cirkvi.
 Avšak keď sa Gao, kresťan, 
pustil do prípadov obhajoby Fa-
lun Gongu, dostal sa do nemilosti. 
V sérii otvorených listov vodcom 
strany vyjadril Gao pobúrenie nad 
nezákonnosťou kampane proti 
tejto skupine a strašné mučenie 
jej nasledovníkov – týranie, ktoré objavil, keď vyšetroval 
prípady na severovýchode Číny. Gao dúfal, že keď sa naj-
vyšší predstavitelia dozvedia, čo sa deje na miestnej úrov-
ni, budú rozhorčení a zakročia, aby to zastavili. Avšak čo 
namiesto toho zistil, bolo, že prenasledovanie prechádza 
celým systémom a že táto mašinéria mu to neskôr oplatí.
 Namiesto toho, aby ustúpil, Gao začal vzdorovať. Vy-
stúpil z Komunistickej strany a vyzval aj ďalších, aby tak 
spravili. Keď ho začali sledovať, umiestnili do domáceho 
väzenia, zatkli ho a vypočúvali, vyhrážali sa mu a dokon-
ca mu ohrozovali život, Gao dokázal zhromaždiť čínskych 
aktivistov a právnu komunitu okolo ľudských práv ako 
nikdy predtým a držal hladovku, ktorá sa prehnala celou 
krajinou a zjednotila disidentov v zahraničí.
 Gaov životopis Za spravodlivejšiu Čínu (2007) doku-
mentuje jeho boj ako právnika za práva v najväčšom komu-
nistickom štáte sveta. V knihe obviňuje vládnucu Komunis-
tickú stranu Číny zo štátom podporovaného mučenia a píše 
o tom, ako ho mučila čínska tajná polícia. Gao sa stratil v 
apríli 2010 a odvtedy o ňom nie sú ďalšie správy.
 Z Gaovho otvoreného listu prezidentovi Hu Jintaovi, 
premiérovi Wen Jia-
baovi a čínskym spo-
luobčanom:
 Hrozné činy ko-
rumpujúce naše ná-
rodné svedomie mu-
sia ihneď prestať.
  Pani Wang Yu-
huan je praktizu-
júcou Falun Gon-
gu. Bola zatknutá v 
Changchune a bola 
väznená celkom de-
väťkrát v rôznych 
väzeniach a pracov-
ných táboroch. Po-
vedala nám nasle-
dovné:
„...Niekoľko policaj-
tov ma vtlačilo na 

tigriu lavicu. Každých päť minút 
nasledovalo nové kolo mučenia. 
Spútali mi ruky za chrbtom a ťa-
hali ich dopredu. Počula som, ako 
mi praskajú kosti. Pri tej hroznej 
bolesti som takmer omdlela. Hla-
vu mi tlačili dolu na nohy, až sa 
mi roztriaslo celé telo. Pretože 
som bola priviazaná na tigriu la-
vicu, začalo mi praskať v šiji. Po-
tom mi kovovou stoličkou tlačili 
na prsia a žalúdok. Takmer som 
sa udusila. Nohy mi zviazali pov-
razmi a začali za ne ťahať. Straš-
ne ma boleli členky. Cez šaty i 
vlasy mi presakoval pot, ale aj 
slzy a krv. Neskôr som upadla 
do bezvedomia, pretože som už 
nemohla ďalej znášať tie strašné 

bolesti. Aby som sa prebrala z bezvedomia, polievali ma 
studenou aj horúcou vodou. Vriaca voda mi popálila celé 
telo. Už som ďalej nemohla znášať tie neuveriteľné boles-
ti a priala som si, aby ma zastrelili.“
 Kniha vyšla v roku 2011 aj v Českej republike. 10. ok-
tóbra 2011 sa v Pálffyho paláci v Bratislave uskutočnila jej 
prezentácia verejnosti na Slovensku. Svoje dojmy z knihy, 
ako aj verejný apel za oslobodenie právnika Gaa prezen-
tovali pozvaní hostia - kňaz a politický väzeň Anton Srho-
lec, bývalý predseda SNR  a člen Výboru pre ľudské práva 
František Mikloško, právnička Zuzana Čaputová, pred-
seda Slovenskej Asociácie Falun Gong Marek Tatarko a 
poslanec Ondrej Dostál.
 František Mikloško bol pred rokom ´89 disidentom, 
angažoval sa aj v tzv. Tajnej cirkvi. Na knihe Gao Zhis-
henga ho zaujala najmä jej unikátnosť: „Je to prvýkrát in-
formácia o tom, ako funguje súčasná Čína. Takýto popis 
som doteraz nemohol vidieť ani čítať.“ Okrem tejto rovi-
ny, v ktorej je kniha prínosom, hovoril aj o probléme mo-
hutnosti a stálej sily prenasledovania meditačnej praxe 
Falun Gong: „V súčasnosti sa obrovská brutalitu režimu 

najviac prejavuje 
na príslušníkoch 
duchovného hnutia 
Falun Gong. Spô-
sob, akým sú mu-
čení, je niečo nebý-
valé. Nestráca na 
intenzite.“ Na druhej 
strane preňho pub-
likácia predstavuje 
aj tzv. „svetielko v 
tme“, keďže je dôka-
zom, že „režim má 
už svoje trhliny.“ 
Ľudia v Číne podľa 
neho potrebujú so-
lidaritu, „nemali by 
nám byť ľahostajné 
príbehy ľudí v iných 
krajinách.“
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Predstavenie knihy Gao Zhishenga Za spravodlivejšiu Čínu 
v Pállfyho paláci, Bratislava, 10. októbra 2011.

Gao Zhisheng –
Za spravodlivejšiu 

Čínu

„Som veľmi znepokojený tým, že pred 
rokom sa pán Gao opäť stratil. Stále 

nemáme vierohodné informácie o jeho 
mieste pobytu. Kvôli svedectvám o 

mučení, ktoré predtým napísal, pred-
pokladám najhoršie. Žiadam čínske 

úrady, aby vyhoveli najzákladnejším 
medzinárodným normám a prepustili 

Gao Zhishenga, ktorý bol podrobovaný 
neprijateľnému zaobchádzaniu, vrátane 

zadržiavania bez možnosti kontaktu s 
rodinou.“

  
 Jerzy Buzek 

predseda Európskeho parlamentu 



 Snemovňa reprezentantov 
v USA schválila 16. marca 2010 
rezolúciu č. 605, v ktorej vyzýva 
„vládu Čínskej ľudovej republiky, 
aby okamžite zastavila a upustila 
od svojej kampane prenasledo-
vania, zastrašovania, väznenia 
a mučenia praktizujúcich Fa-
lun Gongu, aby okamžite zrušila 
Úrad 610, mimosúdnu bezpeč-
nostnú agentúru, ktorej bol daný 
mandát na „odstránenie“ Falun 
Gongu a aby okamžite prepusti-
la praktizujúcich Falun Gongu, 
ktorí sú zadržiavaní len kvôli ich 
viere, z väzení a z pracovných táborov.“

„Podmienky väzňov v Číne sú čoraz známejšie, avšak len 
v posledných mesiacoch vyšlo na svetlo mimoriadne zlé 
zaobchádzanie s praktizujúcimi Falun Gongu, konkrét-
ne výber väzňov s „vhodným“ orgánom a tkanivom pre 
transplantáciu, čo vedie k ich smrti. Toto je genocída, ako 
je to defi nované v Článku 2 konvencie o predchádzaní a 
trestaní zločinov genocídy.“ 
Edward McMillan-Scott, podpredseda európskeho parla-
mentu

„Postavenie Falun Dafa mimo zákon je veľmi znepokojivé 
pre medzinárodné spoločenstvo a je dobre zdokumentova-
né po celom svete a potvrdené nezávislými organizáciami 
ako je Amnesty Internatio-
nal. Zatýkanie praktizujú-
cich Falun Dafa je poruše-
ním základných ľudských 
práv, ako sú sloboda pre-
svedčenia, zhromažďova-
nia a vyjadrovania.“
Senátorka Vicki Bourne, 
členka Austrálskeho parla-
mentu

„... príslušníci duchovného 
hnutia Falun Gong sú za-
týkaní a týraní. Toto pre-
nasledovanie je nedôstojné 
všetkého, čím bola Čína 
– civilizácia s históriou to-
lerancie. Toto prenasledo-
vanie je nedôstojné toho, 
čím by sa Čína mala stať 
– otvorenou spoločnosťou, 
ktorá rešpektuje duchovnú 
dôstojnosť svojich ľudí.“
George W. Bush, bývalý 
prezident Spojených štátov 
amerických

„Celý svet odsudzuje Čínu 
v tejto veci. Švédsko tak 
spravilo, podobne EU, 

mnohé inštitúcie, Spojené štáty 
americké, európske krajiny, Aus-
trália, Nový Zéland,  atď. Napriek 
tomu čínsky režim pokračuje vo 
svojom potláčaní a systematic-
kom útočení na praktizujúcich 
Falun Gongu po celom svete. Toto 
sa musí skončiť! Budem naliehať 
na čínsky režim, aby okamžite 
ukončil útlak a začal rešpektovať 
slobodu vyznania, aby  sa začali 
rozhovory a vytvoril sa dialóg s 
praktizujúcimi Falun Gongu.“
Cecilia Malmstrom, 
švédska politička a bývalá poslan-

kyňa parlamentu EU

„My v Parlamente sme znepokojení situáciou ľudských 
práv v Číne. Európsky parlament odsúdil pri mnohých 
príležitostiach kroky čínskej vlády a vo svojej rezolúcii z 
5. júla 2001 o ľudských  právach vo svete a v politke ľud-
ských práv EÚ v paragrafe 113 ustanovuje: 
[EP] Opakuje všetkým štátom, že treba ukončiť potlačova-
nie a diskrimináciu pokojných náboženstiev a fi lozofi ckých 
menšín: nalieha predovšetkým na Čínu, aby ukončila po-
tlačovanie Falun Gongu, takisto ako svojich obyvateľov, 
vyznávajúcich islam, kresťanstvo alebo budhizmus.“    
Pat Cox, bývalý prezident Európskeho parlamentu

„Nepraktizujem Falun Gong, nie som členom podzemnej 
katolíckej cirkvi v Čínskej 
ľudovej republike ani prís-
lušníkom bahájskeho spo-
ločenstva a v mojej rodine 
nemám „dámu v bielom“. 
Pokladám však za svoju 
občiansku povinnosť čeliť 
zlu, nech sa už prejavuje 
akokoľvek a kdekoľvek. 
Prenasledovanie ľudí za 
ich vieru a presvedčenie, 
ktoré sa neprejavujú ná-
silnými skutkami, pova-
žujem za čisté zlo. Zločiny 
páchané totalitným reži-
mom na mierumilovných 
vyznávačoch Falun Gongu 
sú výzvou pre demokra-
tický svet. Dodržiavanie 
ľudských práv sa nesmie 
stať obeťou výmenného 
obchodu, nesmie sa obeto-
vať na pochybnom oltári 
„ekonomických záujmov“. 
Tí, ktorí pre záujmy obe-
tujú princípy, si nezaslúžia 
naše uznanie. My nemáme 
mlčať!“
Peter Osuský, 
poslanec NR SR
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Hlasy podpory 
a uznania

„Je šokujúce, že tieto meditačné cvičenia 
– duchovné hnutie oddané hodnotám 

pravdy, súcitu a tolerancie, pradávnych 
hodnotách veľkej čínskej civilizácie – 

bolo vyhlásené za ilegálne. 
Toto rozsiahle porušovanie ľudských 

práv sa musí skončiť.“
  

 Irwin Cotler
kanadský poslanec 

a bývalý minister spravodlivosti

Edward McMillan-Scott

Irwin Cotler Peter Osuský

Cecilia Malmstrom



 Aktivity informujúce verej-
nosť mimo Číny o prenasledovaní 
priniesli svoje ovocie: vďaka tla-
ku verejnej mienky sa prenasle-
dovanie v pracovných táboroch 
zmiernilo a podarilo sa zachrániť 
viacerých väzňov svedomia.

Zachránení praktizujúci

 Dr. Charles Lee bol zatknutý 3 
roky a podrobovaný bitiu, otroc-
kej práci a mnohým mučiacim 
metódam. Na protest proti mu-
čeniu uskutočnil 9 protestných 
hladoviek počas 50-tich dní. Počas hladoviek bol mučený 
núteným kŕmením. 21. januára 2006 sa na základe tlaku 
ľudskoprávnych organizácií, vlády USA a jeho rodiny mo-
hol vrátiť späť do USA.
 Profesor Kunlun Zhang bol 15. novembra 2000 odsú-
dený na 3 roky prevýchovy prácou za praktizovanie cviče-
ní Falun Gongu v parku. V pracovnom tábore mu dávali 
šoky elektrickými obuškami a podrobovali ho ďalšiemu 
mučeniu. Vďaka tlaku kanadskej vlády a ľudskoprávnych 
organizácií, ako napríklad Amnesty International, bol 10. 
januára 2001 prepustený.
 Zhao Ming, v súčasnosti utečenec v Írsku. Bol 2 roky 
mučený v pracovných táboroch v Číne. Vďaka snahe ľudí 
dobrej vôle, ľudskoprávnych orgnizácií a írskej vlády bol v 
marci 2002 prepustený. Následne sa uchýlil do Írska.
 Pán Pu Dongwei bol zatknutý 19. mája 2006 a odsúdený 
na dva a pol roka v pracovnom tábore, pretože mal doma 
80 informačných materiálov Falun Gongu. 31. augusta 2006 
oznámila Amnesty International, že pán Pu je vo väzení a 
hrozí mu mučenie. 7. septembra 2006 schválil parlament 
EÚ rezolúciu, vyzývajúcu čínsku vládu, aby prepustila pána 
Pu, ľudskoprávneho aktivis-
tu Gao Zhishenga a ďalších 
ľudskoprávnych aktivistov. 
Koncom roka 2008 ho pre-
pustili a teraz žije v USA.
 Pán Chen Gang bol ma-
nažérom logistiky v pivo-
vare Carlsberg v Pekingu. 
Zatkli ho 25. júna 2000 a 
poslali do núteného pra-
covného tábora Tuanche, 
kde ho zadržiavali 18 me-
siacov. Mal dovolené spať 
len 2-4 hodiny denne, dá-
vali mu šoky elektrickými 
obuškami a používali na 
ňom ďalšie mučiace metó-
dy. V dôsledku pomoci ľudí 
dobrej vôle, vládnych pred-
staviteľov USA a jeho rodi-
ny bol prepustený a 18. júla 
2003 sa mohol stretnúť so 
svojou rodinou v USA.

Obmedzenie obchodu 
s orgánmi 

 Odvtedy, ako bola v roku 2006 
zverejnená Kilgourova/Matasova 
správa o odberoch orgánov prak-
tizujúcim Falun Gongu, zmenilo 
sa v Číne a v zahraničí mnoho 
vecí. Tu je niekoľko z nich:
■ V Číne platí od 1. júla 2006 zá-
kon zakazujúci predaj orgánov.
■ V Číne zmizli webové stránky, 
ktoré inzerovali transplantácie s 
krátkymi čakacími dobami. 
■ Civilné nemocnice, ktoré sa za-

oberajú transplantáciami orgánov, musia byť zaregistro-
vané ministerstvom zdravotníctva. Neregistrované civilné 
nemocnice nemôžu robiť transplantácie.
■ Pred zverejnením správy bol ofi ciálny postoj vlády taký, 
že všetky orgány sa odoberali dobrovoľným darcom, na-
priek neprítomnosti darcovského systému. Dnes vláda pri-
znáva, že prevládajúcim zdrojom orgánov boli väzni. 
■ Čínska vláda prijala fakt, že odoberanie väzňom nie je 
vhodné a zástupca čínskeho ministra zdravotníctva Hu-
ang Jeifu vyhlásil, že popravení väzni „rozhodne nie sú 
vhodným zdrojom pre transplantácie.“
■ Taiwan zakázal návštevy lekárov z Číny, ktorí sprostred-
kúvajú transplantácie.
■ Hlavná transplantačná nemocnica v Queenslande v 
Austrálii zakázala vyučovať čínskych transplantačných 
chirurgov.
■ Izrael zaviedol zákon zakazujúci predaj orgánov.

Najvýznamnejšie súdne procesy 
proti páchateľom genocídy

             
november 2009
 Španielsky národný súd 
obžaloval päť vysokoposta-
vených úradníkov Čín-
skej komunistickej strany 
(ČKS), vrátane Jiang Ze-
mina, Luo Gana, Bo Xilaia, 
Jia Qinglina a Wu Guan-
zenga za genocídu a muče-
nie Falun Gongu.
december 2009
 Po 4-ročnom vyšetrova-
ní sudca Octavio Araoz de 
Lamadrid Argentínskeho 
federálneho súdu č. 9 spra-
vil 17. decembra 2009 his-
torické rozhodnutie. Vydal 
zatykač na bývalého vodcu 
ČKS Jiang Zemina a na bý-
valého vodcu Úradu 610, 
Luo Gana, za ich úlohu 
pri prenasledovaní Falun 
Gongu. 
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Výsledky aktivít proti 
prenasledovaniu

„Som rád, že som späť v Kanade. Veľmi 
sa ma to dotklo, keď som sa dozvedel, ako 
ma kanadskí ľudia zachránili z čínskeho 
pracovného tábora. Rád by som poďako-
val kanadskej vláde, najmä ministerstvu 

zahraničia, Amnesty International 
a ďalším ľudsko-právnym skupinám, ... 
a najmä desiatkam tisíc dobrosrdečných 

Kanaďanov, ktorí podpísali petície 
a písali listy za moje prepustenie.”

profesor Kunlun Zhang

Charles Lee

Chen Gang Pu Dongwei

Kunlun Zhang



 Táto publikácia si kladie za cieľ zvýšiť informovanosť slovenskej 
verejnosti o jednom z najväčších prenasledovaní ľudí na svete. Za-
chytávame v nej výsledky dlhoročných aktivít praktizujúcich a pod-
porovateľov Falun Gongu nielen v Číne, ale po celom svete, na jeho 
zmiernenie a zastavenie.

 Jedným z výsledkov týchto aktivít sú obvinenia vysokých štátnych 
predstaviteľov Číny z genocídy na súdoch po celom svete. Sme pre-
svedčení, že spravodlivosť nakoniec zvíťazí. Budeme radi, ak vás tieto 
informácie zaujmú a aj vy, podľa svojich možností, prispejete k ukon-
čeniu tohto nezmyselného prenasledovania Falun Gongu v Číne.


