Níže naleznete krátkou retrospektivu kauzy obvinění čínských nemocnic z ilegálních obchodů
s orgány vězňů svědomí, která vznikla po výzvě Evropského parlamentu vydané 11. prosince 2013.
Evropský parlament vyzval Evropskou unii a její členské státy, aby na téma nedobrovolného odebírání
orgánů v Číně upozornily. Parlament doporučil Unii a jejím členským státům, aby veřejně odsoudily
nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v Číně a zvýšily povědomí svých občanů cestujících do
Číny o této problematice.

Čína: Neetické transplantace orgánů
Nedobrovolní dárci: Vězni svědomí - Falun Gong, křesťané, Ujguři
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Vyšetřovací zpráva Krvavá sklizeň
Kanadští právníci Kilgour a Matas
V roce 2008 zveřejnili kanadští právníci
David Kilgour a David Matas vyšetřovací
zprávu nazvanou Bloody Harvest, týkající se
násilných odběrů lidských orgánů politickým
vězňům v čínských vojenských nemocnicích.
David Matas v souvislosti se zveřejněním
zprávy vyprávěl na tiskové konferenci příběh
Poláka jménem Jan Karski, který patřil k hnutí
odporu
proti
nacistickému
Německu
za 2. světové války. V letech 1942 až 1943
přinášel polské exilové vládě a západním
spojencům informace o situaci v Němci
obsazeném Polsku. Zlomovým bodem jeho
zpravodajství byl okamžik, kdy informoval
o ničení varšavského ghetta a o tajných
nacistických vyhlazovacích táborech.

David Kilgour a David Matas. (Epoch Times)

Když Karski přinesl zprávu o vyhlazovacích
táborech, jeden ze spojenců prohlásil: „Já tomu nevěřím.“ Polský diplomat Edward Raczynski svědectví Karského
potvrdil a řekl: „Je to pravda“. Načež spojenec odvětil: „Já neříkám, že tento mladý muž lže, ale že tomu, co říká,
nemohu uvěřit.“
S podobnými reakcemi se setkali také kanadští právníci David Kilgour a David Matas, kteří přinesli první důkazy
o existenci zneužívání politických vězňů v Číně k orgánovým transplantacím. Jeden z novinářů na tiskové
konferenci, kde právníci prezentovali závěry svého vyšetřování, prohlásil: „Já tomu nevěřím“. David Kilgour
odpověděl: „To nikdo v tomto sále“ a dodal, že z důkazů, které shromáždili, však nic jiného vyvodit nelze.
Kanaďané, které k vyšetřování do Číny pozval dnes vězněný advokát Kao Č'-šeng, tvrdí, že vzestup transplantační
chirurgie v Číně a raketový vzestup počtu provedených transplantací úzce souvisejí s potlačováním duchovního
hnutí Falun Gong v Číně, které čínská komunistická strana započala v roce 1999 a pokračuje v něm i v roce 2014.
Kilgour a Matas prohlásili, že nedobrovolných odběrů orgánů a jejich následného zpeněžování při komerčních
transplantacích si je čínský režim vědom, nic proti tomu nepodniká, a navíc z nich jeho úředníci přímo profitují.
Kvůli celostátním represím Falun Gongu (Falun-kung) skončily v pracovních táborech, vězeních a záchytných
centrech po celé Číně miliony Číňanů, kteří se stali nejenom levnou pracovní silou, ale podle Amnesty International
a zpravodajů OSN také terčem nejhoršího zacházení a zneužívání.

Telefonní rozhovory s nemocničním personálem
Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest obsahuje různý důkazní materiál. Patří
do něj také svědectví a telefonní nahrávky rozhovorů vyšetřovatelů, kteří
se vydávají za pacienty a oslovují zaměstnance čínských nemocnic.
Zaměstnanci překvapivě otevřeně hovoří o zdroji orgánů „od stoupenců Falun
Gongu“. U vyšetřovatelů budí přístup nemocničního personálu dojem
posvěcení celé procedury z vyšších míst čínského režimu, neboť se o zdroji
orgánů neobávají otevřeně hovořit.
Vyšetřovatel: „…Můžete sehnat orgány od stoupenců Falun Gongu? ”
Dr. Lu: „...Pokud nemůžete čekat, doporučuji vám jít do Kuang-čou, protože
pro ně je velmi snadné dostat orgány. Mohou je shánět po celé zemi.
Když provádí transplantaci jater, mohou pro vás zároveň dostat ledvinu,
takže je to pro ně velmi snadné. Mnoho oblastí, kde je nedostatek orgánů,
se na ně obrací o pomoc.“
Vyšetřovatel: „Proč je pro ně snadné je dostat? …” Dr. Lu: „Protože jsou
významná instituce. Kontaktují soudní systém jménem celé univerzity.”
Přepisy telefonních rozhovorů v českém překladu vyšetřovací zprávy Bloody Harvest.

Čínští doktoři se zajímají o nejzdravější
vězně. Vybírají potenciální dárce orgánů?
Specialista na Čínu Ethan Gutmann
Novinář Ethan Gutmann, autor knihy The Slaughter, ve svém
investigativním článku pro list The Weekly Standard
z listopadu 2008 uvádí příklad Ťing Tchien, ženy po čtyřicítce,
jíž se podařilo z Číny utéct a dnes žije v Bangkoku.

Ethan Gutmann. (The Slaughter)

Když byla ještě zavřena v Šenjangské věznici, všichni stoupenci
Falun Gongu tam museli projít důkladnými zdravotními
prohlídkami. O pár měsíců později každému z nich odebrali osm
zkumavek krve. Do nemocnice uprostřed noci přiváželi množství
nových trestanců, aby je nad ránem zase odváželi pryč.

Vězňům byly odebírány kromě krve také vzorky moči, byl na ně aplikován elektrokardiogram; doktoři
jim udělali rentgen břišní oblasti, ultrazvuk a prohlídku očí. To odpovídá standardním testům prováděným u dárců
orgánů i v České republice s tím, že u některých orgánů se potom provádějí ještě další specifické testy.
Proč tak nadstandardní péče o odsouzené „zločince“, když je po celé Číně zdravotní péče řadě lidí nedostupná
a drahá? Proč by stát financoval takové zevrubné prohlídky odsouzených vězňů? Zvláštní přitom bylo, že lékaři
se u těchto prohlídek nezajímali o zdravotní problémy nebo bolesti zadržovaných ani sami zadržovaní nepožádali
o lékařskou prohlídku z důvodu obtíží se zdravím.
Gutmann popisuje také vyprávění Číňana jménem Jü Sin-chuej, který prošel několika zdravotními prohlídkami,
včetně jedné pokročilé, zaměřené pouze na jeho vnitřní orgány. Vše se odehrálo v roce 2005, v době největšího
rozmachu čínské transplantační chirurgie, a pro čínské trestance údajně nebyly nedobrovolné odběry orgánů jejich
spoluvězňům žádným tajemstvím. „Ve vězení se o odběrech orgánů běžně vědělo... Ještě předtím, než zemřete, jsou
vaše orgány už zamluveny,“ řekl publicistovi Jü Sin-chuej. „Slyšeli jsme takové množství výpovědí, že nemáme
nejmenší stín pochybnosti o tom, že tyto testy probíhají,“ potvrzují Gutmannovy závěry ve své doplněné
vyšetřovací zprávě z roku 2007 bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour a právník David Matas, kteří se
již několik let zabývají odvětvím čínské transplantační chirurgie.

Některá svědectví zveřejněná listem Epoch Times
Reportér z Číny, který pracoval pro japonskou zpravodajskou agenturu
a specializoval se na zprávy z Číny, v roce 2005 uprchl do Spojených států.
„Nikdo to nevyšetřuje. Dokonce i lékaři jsou zapojeni v tomto obchodě.
Nemohou si zajistit dostatek těl pomocí poprav a nikdo není snáze
dostupnější pro tento obchod, než následovníci Falun Gongu,“ uvedl
reportér v rozhovoru s Epoch Times.
Čínský policista, jenž se osobně zúčastnil utajovaného násilného odebírání
orgánů politickým vězňům v čínské nemocnici, se rozhodl zveřejnit své
svědectví. Svědek pracoval v té době jako příslušník veřejné bezpečnosti
v provincii Liaoning a podle jeho slov se mučení a výslechů lidí
praktikujících Falun Gong zúčastnil „mnohokrát“.
Starší vojenský lékař ze Šen-jangu, vypovídal o praktikách čínského
transplantačního odvětví v rozhovoru pro Epoch Times. „Ohledně sbírání
důkazů, mohu odhalit hlavní body vládního postupu, se kterým jsem se
setkal, v naději, že příslušné organizace z něj získají náznaky na
vyšetřování. Kvůli své bezpečnosti stále nemohu odhalit celý proces. Popíšu
zde jeho části...“
Doktor Jüan Chung, jenž pracoval v Šenjangské nemocnici a dnes žije
v Austrálii,
uvádí:
„V
Číně
je
mnoha
zaměstnancům
nemocnic
známo,
že orgány, které se běžně používají na transplantace, jsou všechny od vězňů... Kdykoli jsem viděl, jak si nějaký
kolega obléká maskáčovou uniformu, věděl jsem, že jede na popraviště pro orgány.“
Svědkyně, která pracuje v Liao-ningské nemocnici, říká, že těla následovníků Falun Gongu jsou ihned po vyjmutí
požadovaných orgánů zpopelňována.

Evropský parlament: Zprávy o zneužívání čínských
vězňů k transplantacím jsou důvěryhodné
Evropský parlament

Evropský parlament. (Europarl.europa.eu)

Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013/2981(RSP))
– s ohledem na svá usnesení ze dne 7. září 2006 (1) a ze dne14. Března 2013 (2) o vztazích mezi EU a Čínou,
na usnesení ze dne 13. prosince 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracii ve světě v roce 2011
a o politice Evropské unie v této oblasti (3), na své usnesení ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o stavu
lidských práv ve světě v roce 2009 a o politice Evropské unie v této oblasti (4) a na své usnesení ze dne 19.
května 2010 o sdělení Komise: Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009–2015): posílená
spolupráce mezi členskými státy (5),
– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 18. prosince 2012, a zejména na její článek 3
o právu na nedotknutelnost lidské osobnosti,
– s ohledem na slyšení pořádaná dne 21. listopadu 2009, dne 6. prosince 2012 a dne 2. prosince 2013 podvýborem
pro lidská práva, a na svědectví bývalého státního tajemníka kanadské vlády pro oblast Asie a Tichomoří
Davida Kilgoura a právníka zaměřeného na oblast lidských práv Davida Matase o četných případech
nedobrovolného odebírání orgánů stoupencům hnutí Falun Gong v Číně, které byly zaznamenány od roku
2000,
– s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
ratifikovanou Čínou dne 4. října 1988,
– s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,
A. vzhledem k tomu, že v Čínské lidové republice se provádí více než 10 000 transplantací orgánů ročně
a 165 čínských transplantačních center nabízí možnost nalezení vhodných orgánů během dvou až čtyř týdnů,
přičemž zde doposud neexistuje organizovaný účinný veřejný systém dárcovství a přidělování orgánů;
vzhledem k tomu, že systém transplantace orgánů v Číně nesplňuje požadavky Světové zdravotnické
organizace, pokud jde o transparentnost a zpětnou sledovatelnost získaných orgánů, a že čínská vláda odmítá
přijmout systém nezávislé kontroly; vzhledem k tomu, že předpokladem etického dárcovství orgánů
je dobrovolný a informovaný souhlas;
B. vzhledem k tomu, že v Čínské lidové republice je míra dobrovolného dárcovství orgánů z důvodu tradiční víry
mimořádně nízká; vzhledem k tomu, že v roce 1984 Čínská lidová republika zavedla nařízení,
jímž bylo povoleno odebírání orgánů popraveným vězňům;

C. vzhledem k tomu, že když bývalý zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského
a ponižujícího zacházení nebo trestů Manfred Nowak, kanadský výzkumník a právník zaměřený na oblast
lidských práv David Matas a bývalý státní tajemník kanadské vlády pro oblast Asie a Tichomoří David Kilgour
požádali o příslušné informace, nebyla vláda Čínské lidové republiky schopna dostatečně doložit původ
odebraných orgánů;
D. vzhledem k tomu, že ředitel čínského výboru pro dárcovství orgánů a bývalý náměstek ministra zdravotnictví
Chuang Ťie-fu na madridské konferenci o dárcovství a transplantaci orgánů v roce 2010 uvedl,
že více než 90 % transplantovaných orgánů odebraných zesnulým dárcům pochází od popravených vězňů
v Číně, a prohlásil, že od poloviny roku 2014 se od všech nemocnic, které jsou oprávněny provádět
transplantace orgánů, bude požadovat, aby přestaly využívat orgány popravených vězňů a používaly pouze
orgány dobrovolných dárců přidělené prostřednictvím nově zaváděného vnitrostátního systému;
E. vzhledem k tomu, že Čínská lidová republika ohlásila svůj záměr postupně ukončit odebírání orgánů
popraveným vězňům do roku 2015 a zavést digitalizovaný systém přidělování orgánů označovaný jako čínský
systém reakce pro účely transplantací (China Organ Transplant Response System), což je v rozporu s jejím
příslibem, že bude od všech nemocnic oprávněných k provádění transplantací orgánů požadovat,
aby do poloviny roku 2014 přestaly využívat orgány odebrané popraveným vězňům;
F. vzhledem k tomu, že v červenci 1999 zahájila Komunistická strana Číny intenzivní celonárodní vlnu
pronásledování s cílem vymýtit duchovní hnutí Falun Gong, což mělo za následek uvěznění a zadržení stovek
tisíc stoupenců Falun Gong; vzhledem k tomu, že podle některých zpráv byli nucenému odebírání orgánů
podrobeni i ujgurští a tibetští vězni;
G. vzhledem k tomu, že Výbor OSN proti mučení a zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení a jiného krutého,
nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání vyjádřili v souvislosti s tvrzeními o nedobrovolném
odebírání orgánů vězňům své znepokojení a vyzvali vládu Čínské lidové republiky, aby zvýšila odpovědnost
a transparentnost systému transplantace orgánů a trestala osoby odpovědné za jeho zneužívání; vzhledem
k tomu, že zabíjení náboženských nebo politických vězňů pro účely prodeje orgánů na transplantace
představuje mimořádně vážné porušování základního práva na život, které nelze tolerovat;
H. vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2013 zvolilo Valné shromáždění OSN Čínu do Rady OSN pro lidská
práva, na tříleté období počínající 1. lednem 2014;
1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem
schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice, mezi nimiž
je i mnoho stoupenců Falung Gongu, uvězněných za jejich náboženské přesvědčení, a také členové dalších
náboženských a etnických menšinových skupin;
2. zdůrazňuje, že plán postupného ukončení nedobrovolného odebírání orgánů popraveným vězňům až do roku
2015 není přijatelný; vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby praktiky nedobrovolného odebírání orgánů
vězňům svědomí a členům náboženských a etnických menšinových skupin ukončila okamžitě;
3. vyzývá EU a její členské státy, aby na téma nedobrovolného odebírání orgánů v Číně upozornily; doporučuje
Unii a jejím členským státům, aby veřejně odsoudily nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v Číně
a zvýšily povědomí svých občanů cestujících do Číny o tomto problému; vyzývá k tomu, aby EU praktiky
transplantace orgánů v Číně plně a transparentním způsobem prošetřila a aby ti, kteří byli do těchto neetických
postupů zapojeni, byli trestně stíháni;
4. vyzývá čínské orgány, aby zvláštnímu zpravodaji OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského
a ponižujícího zacházení nebo trestání a zvláštnímu zpravodaji OSN pro svobodu náboženství a vyznání
na jejich žádost podrobně vysvětlily, z jakých zdrojů pochází orgány používané poté, co se zvýšil počet
transplantací, a umožnily jim provést šetření transplantačních postupů v Číně;
5. vyzývá k okamžitému propuštění všech vězňů svědomí v Číně, včetně stoupenců hnutí Falun Gong;
6. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké
představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva,
generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva, vládě Čínské lidové republiky a Všečínskému
shromáždění lidových zástupců.

Experti zapojení do vyšetřování, analýz, sběru dat či reagující na informace o kauze
obvinění čínských nemocnic z ilegálních obchodů s orgány politických vězňů.
„Tohle je forma zla, kterou jsme na této planetě ještě neviděli.“ – vyšetřovatel kauzy,
právník David Matas.

David Matas

„Praktiky, jako je odběr orgánů z popravených vězňů nebo dokonce od ilegálně
zadržených členů Falun Gongu, odsuzuji jako eticky naprosto zrůdné.“
- MUDr. Tomáš Reischig, PhD

Tomáš Reischig

„Rozvoj transplantační chirurgie v Číně padl za oběť krutosti, korupci a represím,
které v Číně převládají.“ - vyšetřovatel kauzy, bývalý kanadský
ministr zahraničí David Kilgour.
David Kilgour

„Mě na tom zaráží, že ty transplantace a odběry musí někdo dělat. Za sebe, jako
lékař a člověk, mohu říct, že bych se nikdy nesnížil k tomu, abych se na tomto
procesu někdy podílel.“ - Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

Petr Němec

„S takovým totalitním systémem mám zkušenosti. Z pozice diktátora mohou udělat
cokoliv.“ - estonský europoslanec Tunne Kelam.

Tunne Kelam

Milan Kubek

„Lidská bytost umře, aby jiná mohla dále žít. V čínském transplantačním systému je
to možné. Ve jménu pokroku, ve jménu vydělávání peněz – včetně západních peněz.
Kde musí Západ stanovit své hranice, aby se nestal spolupachatelem?“
- Martina Kellerová uvádí v článku pro Die Zeit.
„Nejenom Etická komise ČLK, ale také stovky lékařů a lékařek – členů České
lékařské komory, svým podpisem podpořili petici adresovanou Spojeným národům,
kterou vyzývají k řádnému prošetření případů podezřelých transplantací v Číně.“
- prezident ČLK Milan Kubek.

Martina Kellerová

Jacob Lavee

„Zjistil jsem celý ten hrozný příběh o násilných odběrech orgánů a později i to, že většina orgánů v Číně je
získávána od stoupenců Falun Gongu.“ - izraelský kardiochirurg Jacob Lavee.

Odezva světových lékařských kruhů a veřejnosti
Výčet všech dosažených změn a preventivních opatření ve
světových lékařských kruzích.
Skupina doktorů různých specializací z několika zemí světa založila
sdružení Doktoři proti násilnému odběru orgánů (DAFOH),
které se zaměřuje na shromažďování informací o vyšetřování
násilných odběrů orgánů čínským politickým vězňům a osvětovou
činnost zejména v lékařských kruzích. Sdružení vydalo publikaci
State Organs, kterou sepsali autoři ze čtyř kontinentů. Kniha
shromažďuje postupy řešící otázku, jak lze bojovat proti násilným
odběrům orgánů v ČLR. Zahrnuje různá opatření, která mohou
lékařské kruhy a zákonodárci přijmout, aby se vyhnuli podporování
zmíněných praktik.
V červenci 2007 Česká transplantační společnost zveřejněné praktiky
čínských nemocnic jednoznačně odsoudila a zcela se od nich
distancovala. V listopadu 2012 se Česká lékařská komora připojila
k výzvě za vyšetřování případů podezřelých transplantací v Číně.
10. 11. 2013 u příležitosti mezinárodního dne lidských práv předala
delegace sdružení doktorů DAFOH petici adresovanou Spojeným
národům, komisaři pro lidská práva a petice. Petici podepsalo téměř
1,5 milionu lidí z 53 zemí světa včetně České republiky.
Taipei Times uvádějí, že petici podepsalo 230 000 Tchaj-wanců.

