Vážení přátelé, dámy a pánové,
jako religionisté zkoumáme náboženství, jejich vývoj, instituce, obřady, svatá písma a
mnoho dalšího, ale zabýváme se také tím, jaké mají stoupenci jednotlivých náboženských
skupin postavení ve společnosti. A hnutí Falun‐kung je pro nás tak trochu záhadou, a to
v tom smyslu, že nevíme, proč je v Číně pronásledováno a proč je pronásledováno v tako‐
vé míře a v takovém rozsahu. Díky politologům zhruba víme, proč jsou pronásledováni
křesťané v neuznaných, podzemních církvích, proč jsou asi pronásledováni ujgurští musli‐
mové nebo tibetští buddhisté. Ale u hnutí Falun‐kung, které vychází z čínských tradic,
které je vedeno Číňany a které čínská vláda původně podporovala, to nevíme.
Víme ale, čím čínská vláda toto pronásledování ospravedlňuje. Tvrdí, že hnutí Falun‐kung
je sektou. Touto negativní nálepkou vzbuzuje negativní pocity u ostatních obyvatel Číny,
ale i u nás na Západě. Obavy z neznámé, tajemné, uzavřené a jistě i nebezpečné – v uvo‐
zovkách – „sekty“ pak přiživuje vymyšlenými, anebo aspoň hodně tendenčními histor‐
kami. A má úspěch, a to nejen v Číně, ale částečně i na Západě. Příčina tohoto úspěchu je
v tom, že slovo „sekta“ v nás probudí reakci, která nás zahání do vlastního stádečka a která
nás vymezuje proti těm druhým, těm odlišným, jiným a cizím. Toto slovo v nás zkrátka
probudí reakci, která vyhrocuje vztahy mezi většinou a menšinou.
Už jenom proto je třeba nálepku „sekta“ odmítnout a zastat se hnutí Falun‐kung stejně,
jako se zastáváme jiných vylučovaných, skandalizovaných, nebo dokonce pronásledova‐
ných menšin, a to v Číně stejně jako v České republice. Věřím, že je třeba se zastat těch,
kdo chtějí nosit šátek na zdravotnické škole, i když nejsem muslim, zastat se Romů, i když
nesdílím jejich způsob života, zastat se ukrajinských zedníků, i když nejsem v této zemi
cizincem nebo se zastat bezdomovců, vůči nimž populističtí politici rozdmýchávají ne‐
návist. Stejně tak se chci zastat stoupenců hnutí Falun‐kung, i když k nim sám nepatřím.
Proto jsem také přišel na tento koncert.
Děkuji za pozornost.

