
Annie Yang  

– Praktikující Falun Gongu, která byla svědkem zdravotních prohlídek pro 

ilegální odběr orgánů v Číně a trpěla tolik, že ji vlasy změnily barvu na bílo 

Mé jméno je Annie Yang. Jsem praktikující Falun Gongu. Byla jsem zatčena a 

odsouzena ke 2 letům nucených prací v březnu roku 2005. Jednoduše kvůli 

následování mé víry ve Falun Gong. 

Celé to začalo 1. března 2005, kdy jsem byla zatčena v Pekingu kvůli praktikování 

Falun Gongu a byla odsouzena ke 2 letům v pracovním táboře, který se nachází 

v jeho příměstské oblasti. 

Během pobytu v táboře jsem těžce trpěla, a to jak fyzicky, tak duševně. Byla jsem 

propuštěna 1. září 2006. Brzy poté, co jsem byla propuštěna, mě místní policie 

začala neustále navštěvovat a jasně mi sdělila, že budu znovu zatčena, pokud se 

nevzdám Falun Gongu.  

Bez cesty, jak z toho uniknout, jsem nakonec utekla z Číny a zažádala o azyl ve 

Spojeném království. 

Během zmíněného zadržení jsem se odmítla vzdát své víry a začala jsem držet 

hladovku. Tyto kroky vedly k trestu, který zahrnoval sezení na vysoké stoličce více 

než 20 hodin denně.  

Bylo mi zakázáno, abych se jakkoli pohnula. Bylo mi také znemožňováno pít vodu, 

jíst, zakazoval se mi spánek a právo na to umýt sebe, či své oblečení. Bylo pro mě 

těžké chodit ještě dlouho poté, co jsem byla propuštěna. 

Chodila jsem pomaleji než mí rodiče, kteří jsou přes 70 let staří. Kvůli fyzickému a 

psychickému utrpení se všechny mé vlasy přebarvily na bílo a můj duševní stav 

dosáhl na pokraj totálního kolapsu. 

Přemýšlela jsem o tom, že spáchám sebevraždu. Tehdy, během pobytu v táboře, 

každý den, když jsem dostala prostor k tomu na chvíli si sednout a zabývat se tím, 

jsem přemýšlela jak ukončit svůj život. 

Byla jsem šokována, ale ne překvapena, když jsem se dozvěděla o odběrech orgánů 

z žijících praktikujících Falun Gongu v Číně. Vybavila se mi má zkušenost se 

zdravotními prohlídkami, které se konaly každé 3 měsíce. 

Zahrnovaly mimo jiné krevní test, vzorek moči, test očí, rentgenový test hrudi a 

ultrazvukový test ledvin. 

Články s Annie Yang: 

https://www.timesofmalta.com/articles/view/20130826/local/-Organ-transplants-in-

China-could-cost-someone-their-life-.483560 

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/annie-yang-reveals-olympic-torch-302470 
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