„Není možné, aby mučení a zabíjení probíhalo v jedné části Pekingu
a olympijské hry v druhé. Je to zcela neslučitelné s olympijským
duchem a nemůže a nesmí to pokračovat.“
David Kilgour, býv. kanadský státní tajemník, 1.5.2007 Letná, Praha

V Brně 13. srpna 2007
Vážený pane,
obracím se na Vás s prosbou, abyste podpořil celosvětovou štafetu s olympijskou pochodní lidských
práv, jež je inspirována štafetou samotné olympijské pochodně. S Vaší podporou můžeme upřít
pozornost veřejnosti k otřesnému porušování lidských práv komunistickým režimem v Číně, který
dokonce odebírá živým vězňům svědomí jejich orgány, mučí je elektrickými obušky, rozžhaveným
železem a provádí další zvěrstva. Takto můžeme učinit lidskou důstojnost prioritou olympijských her
2008, jak to v duchu olympiády má být.
Štafeta začala 9. srpna 2007 slavností na Akropoli v Aténách, poběží deseti evropskými státy, Austrálií,
Jižní a Severní Amerikou a skončí před srpnem 2008 v Asii.
Mohl byste:
1) účastnit se štafety, a protože celá štafeta bude symbolická, 5. 9. v Praze a 6. 9. v Brně se
možná poběží jen 10 kilometrů, a tedy Váš úsek může být i jen 100 metrů či jak byste si přál;
2) vystoupit se svým projevem na akci v Praze nebo v Brně;
3) poslat nám svoji zdravici v případě, že byste se nemohl zúčastnit.
4) informovat o akci všechny, kdo mají co do činění se sportem, s možností podpory této akce
Mezinárodní olympijský výbor v roce 2001 udělil Pekingu olympijské hry 2008 s očekáváním, že čínská
komunistická strana bude před olympiádou řešit otřesnou situaci lidských práv ve své zemi. Do her
v roce 2008 nezbývá ani 13 měsíců, ale situace se jen zhoršila.
Koalice pro vyšetření pronásledování Falun Gongu, která tuto štafetu pořádá, nedávno pekingské hry
označila za „hry krvavé sklizně“. Reagovala tak na závěry vyšetřovací zprávy „Krvavá sklizeň“
(http://organharvestinvestigation.net) o obchodu s orgány násilně odebíranými vězňům svědomí z Falun
Gongu zveřejněné kanadskými lidskoprávními advokáty Davidem Matasem a Davidem Kilgourem.
Také reagovala na prohlášení Amnesty International, Reporters Sans Frontières a Human Rights Watch,
která navzdory nedávnému vyjádření čínského režimu o uvolnění kontroly médií dokládají rozsáhlou
řadu případů porušování lidských práv, včetně dalšího omezení zahraničního i domácího tisku.
Čína je členem Rady pro lidská práva OSN a tedy se od ní očekává, že se bude řídit principy lidských
práv. Její režim však dodnes neprojevil ochotu se těmito principy řídit nebo je respektovat. Věříme, že
hry v Pekingu nelze uskutečnit, pokud dochází k výše zmíněným zvěrstvům. Takové hry by byly
výsměchem olympijskému duchu a v rozporu s olympijskou chartou, která vyzývá ke „zřízení mírové
společnosti, jež má zájem o zachování lidské důstojnosti“.
Dnešní čínští vůdci mají velmi velký zájem na tom, aby si zlepšili v očích svobodného světa svoji
reputaci a hry byly úspěšné. Proto je na nás, abychom na program dne dali lidská práva. Pomozte prosím
udržet olympijskou pochodeň lidských práv naživu a podpořte celosvětovou štafetu za lidská práva.
Budu rád, když se na mě obrátíte se svými dotazy či připomínkami, a v případě zájmu mě prosím
zpravte, jakým způsobem byste se chtěl na této akci podílet.
S úctou
Jan Lokos za pořadatele štafety s olympijskou pochodní v ČR
tel.: +420 606 278 521, e-mail: j.lokos@centrum.cz
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Pozadí:
CIPFG (Koalice pro vyšetření pronásledování Falun Gongu ) vznikla v roce 2006. Jejím cílem je
umožnit lidem po celém světě, aby se mohli zapojit do vyšetřování pronásledování Falun Gongu v Číně
tamní komunistickou stranou. Koalice provádí důkladné a nezávislé vyšetřování, aby odhalila celou
pravdu o odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu v pracovních táborech, vojenských a civilních
nemocnicích v Číně. Důkazy z Číny a ze zahraničí pomohou ukončit toto pronásledování milionů
nevinných lidí, které se s nezmenšenou zvrhlostí odehrává již osm let.
Reference: Zpráva Krvavá sklizeň: http://organharvestinvestigation.net
Rozvrh štafety:
Štafeta začala ve městě poslední olympiády (Aténách) a měla by skončit ve městě příštích her
(Pekingu), kam pravděpodobně nedojde, dokud je komunistická strana v Číně u moci.
Do České republiky pochodeň dorazí z Německa a bude pokračovat přes Prahu (5. září 2007) a Brno
(7. září 2007) do Rakouska. Evropu opustí 20. října 2007.
Štafeta v Evropě projde těmito městy: Atény, Berlín, Mnichov, Praha, Brno, Vídeň, Salzburg,
Innsbruck, Ženeva, Paříž, Brusel, Amsterdam, Den Haag, Stockholm, Dublin, Londýn.
Štafetu podpořily organizace:
CIPFG – Koalice pro vyšetření pronásledování Falun Gongu
Lidská práva bez hranic, o. s.
Asociace Falun Gong ČR
Lungta, o.s.
M.O.S.T. – proTibet
International Society for Human Rights Austria (ISHR Austria), Rakousko
International Society for Human Rights (ISHR)
Society For Threatened Peoples, Německo
Federation For Democratic China, Německo
German Association for Culture and Human Rights, Německo
German Association for Art and Human Rights, Německo
Amnesty Dublin Central Group, Irsko
Interfaith International, Švýcarsko
Human Right Commission in Geneva, Švýcarsko
Federation for Democratic China, Velká Británie
Kanadští studenti pro Dárfúr, Kanada
Podpora lidských práv v Číně, Švédsko
Doctors Against Organ Harvesting (Lékaři proti odebírání orgánů), USA
Z českých osobností:
Václav Havel http://www.olympijskapochoden.org/content/view/54/1/
Jan Ruml, předseda Olympic Watch - http://www.olympijskapochoden.org/content/view/52/1/
Kateřina Jacques, poslankyně - http://www.olympijskapochoden.org/content/view/42/1/
Aleš Duda, trenér atletiky http://www.olympijskapochoden.org/content/view/69/1/
Jan Bludař, herec http://www.olympijskapochoden.org/content/view/67/1/
Více: http://www.olympijskapochoden.org/
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Příloha: Štafetu podpořili:
CIPFG – Koalice pro vyšetření pronásledování Falun Gongu
Rabín dr. Reuven Bulka
prezident CIPFG pro USA a Kanadu, náboženský vůdce a vědec, předseda
Výboru pro darování orgánů Nadace ledvin pro východní Ontario, Kanada
„Čínská vláda by se neměla bát vyšetřování, jelikož nic víc nežádáme. Je
ale jasné, že se žádné vyšetřování neděje, a dnes jsme tady, abychom
dopředu varovali čínskou vládu a adresovali naši výzvu, aby okamžitě
přestali pronásledovat Falun Gong, propustili všechny uvězněné
praktikující, přestali pronásledovat přátele, právníky a lidi, kteří je podporují a kteří se zastávají
praktikujících Falun Gongu. Aby okamžitě zahájili s CIPFG rozhovory, které by umožnily vyšetřit, co
se tam děje, s jasným cílem okamžitě zastavit tuto hroznou praxi odebírání orgánů živým praktikujícím
Falun Gongu, na které vydělávají miliony dolarů po celém světě.“
„Chceme, aby to skončilo, ne kvůli nějaké politice, ale protože jsou to nevinní lidé, kteří jsou zabíjeni, a
my to nemůžeme jen tak z povzdálí sledovat a neudělat nic. Když někdo říká, že je to politika, je to
absurdní.“
Borys Wrzesnewskyj
kanadský poslanec
„Je hrozné, když čtete ty zprávy a uvědomíte si, že přímo v zemi, která se
chce předvést na olympijských hrách, se mohou dít taková zvěrstva.
Proboha, kolik tisíc lidí je ve vězeních v Číně a kolik tisíc jich ztratilo svůj
život kvůli politice odebírání orgánů členům Falun Gongu?“
„Podporuji tuto iniciativu a vyzývám všechny členy parlamentu a vlastně členy všech parlamentů na
světě, aby se zúčastnili tohoto alternativního běhu s pochodní.“
David Kilgour
bývalý státní tajemník Kanady pro oblast Asie a Tichomoří,
prokurátor a obhájce lidských práv
„Všichni jsme doufali, že když Číně bude uděleno pořadatelství her, zlepší
se tam stav lidských práv. Myslím si však, a není to příliš známo, že ve
skutečnosti se tam situace lidských práv značně zhoršila. Human Rights
Watch, Amnesty International, Human Rights in China – téměř každá
nezávislá nezisková organizace prohlásila stejnou věc: lidská práva se během příprav na hry zhoršují,
místo aby se zlepšovaly, a hry tam budou mít za rok a něco.“
„Zabíjení praktikujících Falun Gongu kvůli jejich orgánům a jejich následný prodej, velmi často
cizincům za vysoké sumy, pokračuje a je podle mého názoru jednoduše nemožné, aby mučení a zabíjení
probíhalo v jedné části Pekingu a olympijské hry v druhé. Je to jednoduše neslučitelné. Je to zcela
neslučitelné s olympijským duchem a nemůže a nesmí to pokračovat.“
„Olympijské hry byly zpolitizovány čínskou vládou. Myslím, že někteří z vás vědí o úřední zprávě,
která vyšla v Číně a určuje, kdo se bude moci přijet podívat na hry do Číny, jak se s nimi bude zacházet
a komu nebude dovoleno přijet. Tato zpráva je teď veřejný dokument, který se nachází na mnohých
webových stránkách. Tolik se liší od idejí olympijského ducha, že je těžké představit si něco horšího.“
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Lékaři proti odebírání orgánů (Doctors Against Organ Harvesting, DAOH)
Dr. Torsten Trey
mluvčí organizace Lékaři proti odběru orgánů
„Jen si představte, že by se příští rok konala olympiáda v Súdánu nebo
nějakém jiném diktátorském režimu, jako v dobách nacismu, souhlasil
by celý svět, aby se olympiáda konala tam? Takže ten případ s Čínou
není ojedinělý; týkalo by se to každé země. Pokud vím, když žádali o
pořadatelství her v Číně, řekli: „Dejte nám příležitost, abychom mohli
zlepšit lidská práva.“ Takže to vlastně řekli oni sami. Stanovili si pravidla a standard na zlepšení
lidských práv, ale co se stalo od roku 2001? Posledních šest let odebírali orgány živým lidem, takže se
děje pravý naopak.“
Nezisková lékařská organizace Lékaři proti odebírání orgánů (DAOH) informuje o neetických a
nezákonných praktikách odebírání orgánů, stará se o spravedlivé a etické lékařské praktiky, snaží se o
ochranu správných programů dárcovství a informuje světovou lékařskou obec o barbarských praktikách
odebírání orgánů zaživa v Číně. http://www.daoh.org
„DAOH věří, že za současné situace lidských práv v Číně pořádat a propagovat olympijské hry
v Pekingu v roce 2008 by bylo újmou olympijskému duchu, a tedy dokud není ověřeno ukončení těchto
praktik, DAOH se připojí k bojkotu olympijských her.
Současná situace je krutou připomínkou letní olympiády v Berlíně v roce 1936, jež vlastně propagovala
ideologii nacisticke strany, která připravovala holocaust.”
CIPFG
Rabín dr. Reuven Bulka – prezident CIPFG pro USA a Kanadu, náboženský vůdce a vědec, předseda
Výboru pro darování orgánů Nadace ledvin pro východní Ontario, Kanada
Andrew Bartlett – australský demokratický senátor, spolupředseda CIPFG pro Austrálii
Lai Ching-Te – tchajwanský zákonodárce, prezident CIPFG pro Asii
Baronka Caroline Cox – členka Sněmovny lordů (VB), prezidentka CIPFG pro Evropu
Hon. David Kilgour – bývalý kanadský státní tajemník pro Asii a Tichomoří, spoluautor vyšetřovací
zprávy „Krvavá sklizeň“
Siao-min Chuang – stříbrná medailistka letních olympijských her v roce 1988
Martins Rubenis – bronzový medailista zimních olympijských her v roce 2006
Jan Becker – australská olympionička z roku 1964
Michael Mahonen – oceněný spisovatel a režisér, vítěz ceny Gemini za herectví

www.CIPFG.org | www.OlympijskaPochoden.org

4

