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Vážený pán minister, 

 V Bratislave, 16. decembra 2014 

 

veľmi si vážime, že Vám otázka ľudských práv nie je ľahostajná, a preto Vás len neradi 

informujeme o tom, že v pondelok 15.12.2014 vo večerných hodinách došlo k nezákonnému zatknutiu 

občianky Slovenskej republiky praktizujúcej Falun Gongu pani Chen, v Belehrade. Polícia ju zatkla 

spolu s ďalšou pani z Fínska pri príchode do jej hotela. Nedovolili jej kontaktovať slovenskú 

ambasádu a po 5 hodinách zadržiavania ju presunuli na policajnú stanicu Padinska skela, kde ju podľa 

našich informácií zadržiavajú doteraz. 

Pani Chen robila len to, čo by spravil každý človek so svedomím, keď sa dozvie o zločinoch 

násilných odberov orgánov v Číne – chcela na ne upozorniť verejnosť i politikov počas čínsko-

európskeho summitu, ktorý sa koná v Belehrade 16. a 17. decembra. Avšak nedostala sa k tomu a bola 

nezákonne zatknutá srbskou políciou. 

Deň predtým polícia v hoteli zatkla 9 bulharských praktizujúcich Falun Gongu a ďalší 

praktizujúci boli vrátení zo srbských hraníc.  

Chceli by sme Vás požiadať, aby ste apelovali na politikov zo slovenskej delegácie, nech spravia 

to, čo ona nemohla spraviť a dôstojným a otvoreným spôsobom otázku porušovania ľudských 

práv pri rokovaní s čínskym premiérom predložia. 

Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že Európsky parlament schválil 12. decembra 2013 rezolúciu 

(2013/2981(RSP)), v ktorej sa špeciálne uvádza, že EP: 

- „vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi a dôveryhodnými správami o 

systematickom, štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom svedomia, ktorí s tým nesúhlasia, 

v Čínskej ľudovej republike, vrátane vysokého počtu stúpencov hnutia Falun Gong uväznených z 

dôvodu ich náboženského presvedčenia“ 

- „žiada EÚ a jej členské štáty, aby upozorňovali na odoberanie orgánov v Číne; odporúča, aby 

Únia a jej členské štáty verejne odsúdili zneužívanie v oblasti transplantácií orgánov v Číne...“ 

Vyššie spomínaní praktizujúci Falun Gongu v žiadnom prípade nemali v úmysle porušovať srbské 

zákony, ktoré pokiaľ nám je známe, tiež zaručujú slobodu zhromažďovania a prejavu. 

Zdôrazňujeme, že žiaden z týchto ľudí nespravil nič nesprávne a úrady im dokonca potvrdili, že 

vedia, že ich protesty sú nenásilné. Organizátor pokojných protestných akcií, ktorých sa aj pani Chen 

plánovala zúčastniť a ktoré polícia zakázala bez udania dôvodu, podal sťažnosť voči nezákonnému 

postupu polície.  

Vyzývame týmto ministerstvo zahraničných vecí, aby sa zaujímalo o nezákonné zadržanie 

občianky SR v zahraničí a zasadilo sa za okamžité prepustenie pani Chen a za vyšetrenie tohto 

poľutovaniahodného incidentu.  

 

S pozdravom, 

 

Marek Tatarko, predseda Slovenskej Asociácie Falun Gong 

Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany 

Nora Beňáková, Človek v ohrození 

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika 


