
Propusťte „vrchol ledovce“!
- kanadskou podnikatelku Sun Čchien, vězněnou za to, co je jejím základním právem -

Její případ je pouze „vrcholem ledovce“ v osmnáct let dlouhém pronásledování v Číně. 
Kanaďané bojují za propuštění jejich občanky z čínského vězení. Pomozme i my!

Příběh paní Sun Čchien 

Sun je podnikatelka původem z Číny, která se přistěhovala do 
Kanady jako investorka a stala se kanadskou občankou. V 
Číně založila společnost Beijing Leadman Biochemistry a 
dostala se na seznam nejbohatších lidí Číny v žebříčku Hurun 
Report za období od roku 2012 do roku 2016. 

Podle jejích příbuzných se začala v roce 2014 věnovat 
meditativním cvičením metody pro rozvoj těla a mysli zvané Falun Gon  g, což jí pomohlo zotavit se z 
chronických zdravotních obtíží. To je také začátek příběhu jejího uvěznění a mučení.

Dvacet policistů v civilu vtrhlo do její rezidence v Pekingu v únoru 2017. Během pěti měsíců je 
zadržována v samovazbě. Podle jejího právního zástupce byla v cele těsně spoutána k židli a mučena 
vězeňskými dozorci, kteří jí do obličeje vyprázdnili pepřový sprej a zakryli obličej látkou, aby zesílili 
účinky chemikálie. Nedovolili jí po 10 dní vyměnit oblečení a spát mohla jen s rukama spoutanýma za 
zády.

Čínské úřady uvedly, že byla zadržena na základě vágního obvinění z „užívání kacířské náboženské 
organizace k podkopávání zákona“. I když se majetek její rodiny pohybuje nad hranicí 10 miliard korun, 
bylo pouhé její soukromé cvičení Falun Gongu pro čínské úřady dostatečným důvodem k jejímu zatčení. 
Čínský režim duchovní hnutí Falun Gong tvrdě potlačuje od 20. července 1999, když počet jeho příznivců
o 10 milionů překročil počet členů komunistické strany.

Matka paní Sun Čchien se pokoušela v Číně soudit s pekingskými policejními orgány ve věci uvěznění a 
mučení své dcery. Nejvyšší prokuratura v Pekingu však dosud odmítala připustit podání stížnosti, natož se
případem hlouběji zabývat.

Videoreportáž pořadu Čína bez cenzury o jejím případu naleznete zde

Miss Kanada, Anastasia Lin spustila petici za její propuštění

Anastasia Lin, Miss World Kanada (2015 a 2016) spustila petiční akci za její 
osvobození. Žádá premiéra Justina Trudeaua, aby se zasadil o její propuštění. Petici 
zatím k 18. 11. 2017 podepsalo více než 14 600 lidí.

Prostřednictvím své pozice mezinárodní filmové hvězdy, vyhledávané modelky a 
aktivistky v oblasti lidských práv spojila Anastasia svou osobní vášeň k lidským 
právům s profesionálním životem. O případě paní Sun promluvila také na půdě OSN.

Kontakt

Českou kampaň za její propuštění vedou Lidská práva bez hranic z. s.
 Kontakt: Jana Skovajsová, jana.skovajsa@unseen.is 

Lidská práva bez hranic, z. s., Krajinova 996/68, 67401, Třebíč, Nové Dvory 

http://lpbh.org/contact/
http://www.anastasialin.com/contact-me/
https://www.change.org/p/justin-trudeau-let-s-bring-sun-qian-home
http://lpbh.org/2017/08/13/kampan-za-propusteni-sun-qian/
http://www.falungong.cz/
http://www.falungong.cz/
http://www.leadmanbio.com/html/en/news/pm1/261.html
http://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=416079065&capId=109690939&previousCapId=109690939&previousTitle=Beijing%20Leadman%20Biochemistry%20Co.,%20Ltd.


Kanadští poslanci vyzývají premiéra Trudeaua, aby se ohradil

Petr Kent, kanadský konzervativní poslanec a bývalý ministr životního prostředí, řekl,
že by premiér Trudeau měl směrem k čínskému režimu zdůraznit obavy Kanady 
ohledně zadržování paní Sun a dalších příznivců Falun Gongu. „Víme, že pokud jde o 
[Sun], byla zadržena, trpěla tím, co lze řádně charakterizovat jako mučení a špatné 
zacházení,“ uvedl Kent. 

Kontakt

Irwin Cotler, bývalý liberální poslanec a ministr spravedlnosti, říká, že je důležité, 
aby si čínské úřady uvědomily, že nemohou beztrestně porušovat práva kanadského 
občana. „Domnívám se, že předseda vlády se vyjádřil, že neexistuje žádný rozpor mezi
pěstováním obchodu a ochranou lidských práv, a toto je případová studie...“ 

Kontakt

Elizabeth Mayová, předsedkyně kanadské Green Party, také vyjádřila naději, že 
premiér bude pokračovat v diplomatických snahách o osvobození paní Sun. 
„[Takovéto] zacházení s následovníky Falun Gongu je závažným porušením lidských 
práv a práva na svobodu víry, právo svobodně mluvit a většina parlamentních poslanců
v Parlamentu... vím, že kdykoli jsem otevřela tento problém, objevuje se hodně 
podpory na všech stranách.“ 

Kontakt

Chrystia Freelandová, kanadská ministryně zahraničí během slyšení ve sněmovně 
17. května 2017 prohlásila , že její povinnosti vůči kanadským občanům uvězněným v 
zahraničí, včetně paní Sun Qian, jsou „nesmírně závažné“. 

Kontakt

Některé zprávy z médií o případu:

Theglobeandmail.com
Canadian woman's sister and lawyer speak about her Beijing arrest
Canadian citizen detained in Beijing locked in room as punishment

Theepochtimes.com
Canadian Falun Gong Practitioner Detained in Beijing
Beauty Queen Calls for Release of Imprisoned Canadian in China

Tuidang.org
Family of Detained Canadian Citizen Sues Beijing Police for Torture, Imprisonment

Minghui.org
Canada: Protests at Chinese Consulates to Demand Release of Canadian Citizen Imprisoned in China

http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/23/164758.html
https://en.tuidang.org/human-rights-2/2017/10/family-of-detained-canadian-citizen-sues-beijing-police-for-torture-imprisonment.html
https://www.theepochtimes.com/beauty-queen-calls-for-release-of-imprisoned-canadian-in-china_2259505.html
https://www.theepochtimes.com/millionaire-canadian-falun-gong-practitioner-detained-in-beijing_2248344.html
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadian-citizen-detained-in-beijing-locked-in-room-as-punishment/article34905095/
https://www.theglobeandmail.com/news/world/canadian-womans-sister-and-lawyer-speak-about-her-beijing-arrest/article34916288/
https://www.ourcommons.ca/Parliamentarians/en/members/Chrystia-Freeland(84665)
http://www.theepochtimes.com/n3/2252199-canadian-detained-in-china-held-247-in-handcuffs-shackles/
https://www.greenparty.ca/en/meet-elizabeth
https://irwincotler.liberal.ca/biography/
https://www.ourcommons.ca/Parliamentarians/en/members/Peter-Kent(35699)


Dopis pro premiéra Justina Trudeaua

Paní Sun Qian je kanadská občanka, která byla zatčena 19. února 2017 v Pekingu. Byla zadržena pouze 
kvůli své víře ve Falun Gong - mírumilovnou meditační disciplínu propagující hodnoty pravdivosti, 
soucitu a tolerance, která je tvrdě pronásledována čínskou komunistickou stranou. Paní Sun čelila mučení 
a špatnému zacházení, požadujeme její okamžité propuštění a propuštění všech vězňů svědomí v Číně.

Ráno 19. února vstoupila skupina bezpečnostních agentů do domu paní Sunové a zadržela ji přímo v 
posteli, kde jí nasadili pouta. Důstojníci se při zásahu zadržené neprokázali žádnou služební identifikací. 
Několik hodin strávili prohledáváním jejího bytu, aniž by měli k prohlídce soudní příkaz, zatímco paní 
Sun odvezli na neznámé místo. Poté byla převezena do nechvalně známé cely 414 Pekingského prvního 
záchytného střediska, kde je držena ve vazbě.

Během posledních pěti měsíců byla vězněna na „samotce“, pevně spoutána a mučena pepřovým sprejem. 
Vězeňské stráže do její tváře údajně vyprázdnily nadměrné množství této chemikálie a poté pokryly 
obličej paní Sunové látkou, aby prodloužily její účinky na dýchací systém a oči. Poté, co použily pepřový 
sprej, neumožnily jí změnit oblečení po více než deset dní, čímž úmyslně prodlužovaly účinky 
chemikálie. Po dobu téměř dvou týdnů strávila nepřetržitě spoutána 24 hodin denně a měla zakázáno 
nakupovat jídlo, toaletní a jiné potřeby, jako spodní prádlo nebo ponožky.

Paní Sun patří mezi stovky tisíc následovníků Falun Gongu, kteří byli v Číně zadrženi za jejich duchovní 
víru. Neporušila žádné zákony, ale přesto byla uvězněna a mučena pouze za výkon svých základních práv
a svobod. Čínská vláda nerespektuje naše hodnoty, naše zásady nebo naši lásku ke svobodě, ale reaguje, 
když se západní země postaví za své vlastní zásady a své občany a promluví na jejich obranu.

Žádáme premiéra Justina Trudeaua, aby udělal vše, co je v jeho silách, pro zajištění jejího bezpečného 
propuštění a vyzval k ukončení pronásledování Falun Gongu v Číně. Naše vláda má povinnost bránit a 
chránit kanadské občany a my všichni máme povinnost hájit lidskou důstojnost, svobodu projevu, 
svobodu svědomí a právní stát, kdykoli a kdekoli je na tyto hodnoty útočeno.

Zdroj

Jak můžete pomoci?

1) Pošlete nám slova podpory za propuštění paní Sun.

2) Předejte zprávu o jejím uvěznění dalším lidem.

3) Sdílejte informace o jejím případu na sociálních sítích

Linkujte články o případu na:

Lidská práva bez hranic (web)

Lidská práva bez hranic (PDF)

Lidská práva bez hranic (Facebook)

Českou kampaň za její propuštění vedou Lidská práva bez hranic z. s.
 Kontakt: Jana Skovajsová, jana.skovajsa@unseen.is 

Lidská práva bez hranic, z. s., Krajinova 996/68, 67401, Třebíč, Nové Dvory 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bze%C5%88_sv%C4%9Bdom%C3%AD
https://www.facebook.com/pg/LidskaPBH/events/?ref=page_internal
https://lpbh.files.wordpress.com/2017/11/sun_qian.pdf
http://lpbh.org/2017/11/27/propustte-vrchol-ledovce/
http://lpbh.org/contact/
https://www.change.org/p/justin-trudeau-let-s-bring-sun-qian-home
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