
Доклад потвърждават тежестта на продължаващото преследване 

срещу Фалун Гонг в Китай 

Септември 2013 г. 

 Статистистика на присъдите на практикуващи Фалун Гонг през последните 14 години

Лишаване от свобода е един от основните начини на комунистическия режим за преследване на 
практикуващите древната система за самоусъвършенстване на духа и тялото Фалун Гонг (Фалун Дафа). 
Сайтът „Минхуей” е публикувал 11 597 доклада на практикуващи, осъдени на лишаване от свобода от 
началото на преследването през 1999 г. до юли 2013 г.

Трябва да се отбележи, че тези статистически данни са събрани въз основа само на информация, която е
била получена в „Минхуей”. Известно е, че много случаи не са отчетени, защото жертвите се страхуват да
не бъдат предприети репресивни мерки срещу тях или семействата им, ако се осмелят да проговорят. В 
допълнение, „Великата китайска защитна стена“, програмата на китайския режим за Интернет цензура, е 
успешна в предотвратяването на подаване на много от информациите.

                
Тази графика показва информациите, подредени по провинции на сайта „Минхуей”, в които практикуващи
са осъдени на лишаване от свобода. От всички региони в Китай, североизточните провинции Хъбей и 
Шандун са най-зле. Осъждането в Съчуан, Хубей, Гуандун и Хенан също е тежко. Многобройни затвори 
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като затвор Дзямсуи, затвор Шън-ян в Ляонин, затвор Баодин в Хъбей и затвор Дзиян в Съчуан, са 
известни с малтретирането и измъчването на практикуващи Фалун Гонг. Много практикуващи са починали
в резултат на малтретиранията в тези затвори. 

                      
Тази графика показва брой на практикуващи, осъдени на затвор всяка година на база на информацията, 
публикувана в „Минхуей“. Ситуацията става много тежка през 2001 г., след като комунистическият режим 
инсценира така нареченото самозапалване на площад „Тананмън“ като част от своята пропаганда на 
омраза. Кулминацията достига своя връх през 2004 г.

Имайте предвид, че всяка колонка показва броя на практикуващите, осъдени на затвор през тази година, 
а не броя на практикуващите в затвора по това време. Лишаване от свобода за срок от три до пет години,
или повече, са често срещани.

Доказателства, събрани от други източници, потвърждават, че насилственото отнемане на органи от живи
практикуващи е било на върха си между 2003 г. и 2006 г. 

Вземането на решения по отношение на преследването до голяма степен е отговорност на „Управление 
6-10“, правна организация с допълнителни правомощия, основана на 10 юни 1999 г. (оттук идва и името 
й). С власт, подобна на „Гестапо“ по време на нацистката ера, организацията прониква на всяко равнище 
на правителството и ръководи изпълнението на преследването на Фалун Гонг. 

Съдебната система на Китай не е независим орган, тъй като той трябва да се подчинява на заповеди от 
„Управление 6-10“ или пряко или чрез комитета за политически и правни въпроси.
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Всеки аспект на съдебните процеси, свързани с Фалун Гонг, са определени предварително - от скалъпени
обвинения до несправедливи присъди. Те не са нищо повече от показни процеси. Някои съдии дори 
открито са заявявали в съдебните зали, че законът не се прилага в случаите, свързани с Фалун Гонг.

Лишаването от свобода често е свързано с тежък труд в робски условия. Партийни служители изискват от
затворите да принуждават практикуващите да се отказват от вярванията си, процес, който те наричат 
„трансформация“. Неуспех при достигане на квотата за „трансформирали се“ се отразява негативно на 
бонусите на персонала и дори може да застраши работните им места. В резултат на това в повечето 
случаи охраната обикновено изтезава практикуващите безмилостно или директно или чрез нареждане на 
съкилийниците им. Наранявания, осакатявания и смърт са резултатите от тези действия често пъти.

Затворите не са последната брънка от веригата на преследване. След като са оцелели от физическия и 
психическия тормоз в затвора много практикуващи биват изпратени в центрове за промиване на 
съзнанието. Това отново се решава от „Управление 6-10“. Различни стратегии за промиване на 
съзнанието, които са усъвършенствани по време на „Културната революция“, се използват в комбинация 
с интензивна физическа работа и мъчения в тези центрове. 

Фалун Гонг учи хората да станат по-добри хора, по-добри членове на семейството, съседи и отговорни 
граждани. Фалун Гонг не вреди на никого и на нищо. Практикуващите са свободни да продължат да 
практикуват или да спрат по собствена воля. Това със сигурност не е „култ“, както комунистическият 
режим твърди.

Практикуващите са хвърляни в затвора само заради техните убеждения и вярвания, заради техните 
усилия за повишаване на обществената осведоменост относно преследването, което понасят. Това 
продължава да е случая в Китай и до днес. Докато партията раздува навред „върховенството на закона“ в
Китай, днес зверствата, които понасят практикуващите Фалун Гонг, разкриват много по-различна истина.

Статистика на задържаните в трудовите лагери Фалун Гонг практикуващи

Общи факти

Трудовите лагери са основен инструмент, използван от Китайската комунистическа партия при 
репресиите над медитативната практика Фалун Гонг през последните 14 години. Гражданите на Китай 
могат да бъдат изпратени в трудови лагери без официално обвинение и без съдебен процес, само с 
административна заповед. Условията в лагерите са тежки и често затворниците са принуждавани да 
извършат продължителен робски труд, подлагани са на промиване на съзнанието и мъчения.

Организацията на обединените нации и различни правозащитни организации публично са критикували 
китайската система за трудови лагери, наричана още "система за превъзпитание чрез труд“ от 
комунистическия режим в Китай.

От началото на преследването на Фалун Гонг през 1999 година до днес сайтът Minghui е публикувал 
информации за 25 411 случая на задържане в трудови лагери и 11 597 случая на лишаване от свобода.

Следва да се отбележи, че тези статистически данни са събрани само на базата на информация, с която 
Minghui успял да се сдобие. Известно е, че много случаи остават неотразени, защото жертвите 
предпочитат да мълчат от страх от нови репресии срещу себе си и семействата си. В допълнение се 
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предполага, че мерките на Китай за цензура на Интернет, известни като "Великата китайска защитна 
стена" са попречили на много такива доклади да излязат на бял свят.

Преглед на статистиката

Статистиката показва, че най-голям брой практикуващи са задържани в Североизточен Китай 
(Хейлундзян, Шенян, и Дзилин), Хъбей и Шандун, следвани от Съчуан и Хубей.

Много трудови лагери са станали пословични заради бруталностите, преживени от затворниците, които 
практикуват Фалун Гонг. В това число са трудовият лагер "Масанджа" (провинция Ляонин), трудовият 
лагер "Уангкун" (Шандонг), трудовият лагер "Гоянг" (Хъбей), трудовият лагер "Уанзия" (Хейлундзян), 
трудовият лагер "Хейдзуидзъ" (Дзилин) и др.
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Най-голям е броят на случаи, които са докладвани през 2001 г. Същата година се случва и инцидента на 
площад "Тянанмън", в който петима души се самозапалват. Китайските държавни медии незабавно 
обявяват самозапалилите се за последователи на Фалун Гонг. При по-внимателно разглеждане на 
фактите и видеозаписите от излъчените телевизионни предания се виждат много несъответствия и 
необичайности, които убеждават, че инцидентът всъщност е инсцениран от комунистическата партия с 
цел да се настрои общественото мнение срещу Фалун Гонг и да оправдае извършваните жестокости 
срещу неговите последователите. Това събитие маркира връх в решителността на режима да използва 
всички ресурси и похвати в това преследване. Този интензитет се запазва до 2004 г. и чак през 2005 г. се 
отчита спад на броя на задържаните в трудовите лагери.

С увеличаването на усилията за разкриване на жестокостите и особено след публикуването на доклада 
„Кървава реколта“ от бившия канадски държавен секретар за Азия и Тиоокеански регион и депутат 
Дейвид Килгор и правозащитния адвокат Дейвид Матас през 2006 г., броят на задържаните в трудови 
лагери намалява.

Системата в Китай за „превъзпитаване чрез принудителен труд“ води началото си от 50-те години на 
миналия век, когато комунистическият режим започва масови репресии на интелектуалци и на всеки, 
който има мнение различно от партийната линия.
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Системата за трудови лагери се използва отново и отново по време на множеството репресивни 
"политически кампании" на ККП. Преследването на Фалун Гонг е най-скорошния случай в историята, в 
който системата се използва за репресии над неудобна за партията група.

Фалун Гонг учи хората да се придържат към принципите Истинност, Доброта, Търпение. Практиката учи 
човек да не отвръща на обидата с обида и на удара с удар, да поставя другите пред себе си и никога да 
не прибягва към насилие, омраза или гняв. Така практикуващите са смятани от режима като по-уязвими 
от предишните групи, срещу които партията "се бори" (основен принцип на марксистката теория, на която 
е базирана комунистическата идеология, е, че за да се запази абсолютна власт, държавата трябва винаги
да се "бори" срещу една или друга група в обществото).

Поради това, че изглеждали уязвими, практикуващите са подлагани на още по-жестоки и сурови репресии
от други групи. Единствената „вина“ на тези хора е вярата им във Фалун Гонг и принципите Истинност, 
Доброта, Търпение, и усилията им да разкрият това бруталното преследване. Някои от тях са били в 
трудови лагер по четири или пет пъти.

Задържаните в трудовите лагери са принуждавани да работят извънредни часове в тежки условия. 
Работата е интензивна и често се налага близък контакт с отровни материали или извършването на други
опасности дейности на работното място, а мерки за безопасност почти липсват. Тези, които отказват да 
работят или не са в състояние да свършат възложеният им непосилен обем работа са измъчвани, 
подлагани на промиване на съзнанието и малтретирани по други начини. Огромните незаконни печалби, 
които се извличат от насилствения робски труд в лагерите, се разделят с други "правозащитни" органи в 
Китай.

През януари тази година китайският режим обяви, че ще реформира или ще премахне системата за 
принудителен труд. Много от трудовите лагери започнаха да освобождават задържаните практикуващи 
Фалун Гонг. Например повечето практикуващи, задържани в трудовия лагер "Шинан" са били освободени 
на 5 юли 2013 година. В Пекин, женският трудов лагер е започнал да освобождава практикуващите през 
май 2013 г., като на практика в момента всички са освободени. Трудовият лагер "Шидейингзи" в Чаоянг, 
провинция Ляонин, наскоро освободи над 10 практикуващи.

Заключение

Случаите, отразени в този доклад, са ограничени до тези, които са успели да преодолеят 
информационната блокада. В действителност комунистическият режим смята фактите за преследването 
за държавна тайна и полага всички усилия, за да ги прикрие. Сайтът Minghui е посветен на събирането и 
разкриването на тези факти и повишаването на осведомеността на обществото по този въпрос. Minghui 
предоставя достоверното им и пълно отразяване, предлага и надежден източник на информация за 
правителствени агенции, организации и отделни лица.

Обявеното премахване на системата за трудови лагери в Китай не означава непременно, че 
комунистическият режим ще спре бруталността си срещу невинни граждани. По скоро тези действия 
следва да се разглеждат като стратегия, целяща да се намали вътрешното напрежение и 
международните критики заради злоупотребите в трудовите лагери. Докато задържаните в трудови 
лагери намаляват в последно време, новите свидетелства показват, че комунистическият режим изпраща
все повече практикуващи в затвори и центрове за промиване на съзнанието.

С други думи преследването продължава, въпреки че методите са се променили.
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Нужни са непрекъснати усилия и подкрепа, за да се разкрият повече подробности за преследването и 
системата за трудови лагери. Тъй като все повече хора са наясно с дълбочината и широчината на 
преследване, без съмнение комунистическият режим скоро ще бъде осъден за всичките си престъпления.

Статистически доклад за преследването на Фалун Гонг в Китай през първата половина на 2013
година

Преследването на медитативната практика Фалун Гонг в Китай от комунистическия режим продължава 
вече 14 година. Стартирала през 1999 година, тази безмилостна кампания срещу практикуващите в Китай
е взела многобройни жертви и е разрушила много семейства. Преследването потъпква законите на 
страната и не зачита човешките права на своите граждани на база на техните вярвания. 

Този доклад предлага подробна статистика за жертвите на преследването през първите 6 месеца на 2013
година. Той е базиран на информация, взета от сайта Minghui.org.

Докладът разкрива различни форми на малтретиране, включително арести, обиски на домове, арест, 
задържане в трудови лагери, затвор, мъчения и други.

Според свидетелствата събрани и публикувани от Minghui.org за периода от 1 януари до 30 юни 2013 
година:

- 43 практикуващи са починали в резултат на мъчения (60% жени, 40% мъже)
- 2101 са били арестувани
- 14 са изпратени в трудови лагери
- 445 са изправени пред съд или несправедливо осъдени

В допълнение, сведения за смъртта на 20 практикуващи, починали преди 2013 година, бяха разкрити 
през първите 6 месеца на 2013 година.

Забележка: Освен случаите в този докла, съществуват още множество случаи на преследване, останали 
неразкрити заради информационната блокада в Китай и страха от репресии. 

Смъртни случаи в резултат на мъчения

Смъртта на 63 практикуващи Фалун Гонг вследствие на
мъчения са документирани или докладвани през 
последните 6 месеца. От тях 43 са от тази година, а 
останалите 20 са случаи от предишни години.

За първата половина на 2013 година броят на 
смъртните случаи на практикуващи Фалун Гонг по 
провинции са:

- по 5 в Шандун и Дзилин
- по 3 в Хъйлундзян, Съчуан, Хунан, Пекин, Анхуей, 
Хънан, Ляонин
- по 2 в Гуандун, Шанси, Хеба
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- по 1 в Хубей, Дзянсу, Гансу, Дзянси, Вътрешна Монголия, Цинхай

Измежду 43 смъртни случая, 9 са след продължителен тормоз, заплахи и обиски; 15 са починали 
вследствие на малтретиране в затвори, 12 са смъртните случаи в трудовите лагери, 4 в центровете за 
задържане и 3 в центровете за промиване на съзнанието.

Снимки на някои от загиналите практикуващаи Фалун Дафа през 2013 г. 

Обстоятелства на смъртните случаи на 
практикуващи Фалун Гонг в резултат на 
преследването (виж графиката по-долу):

- 35% Затвор
- 28% Трудов лагер
- 9% Центрове за задържане
- 7% Центрове за промиване на съзнанието
- 21% Интензивен тормоз

Относителен брой на смътните случаи на 
практикуващи Фалун Гонг в резултат на 
преследването по пола на жертвите през първите
6 месеца на 2013 година:

– 40% мъже
– 60% жени

Причини за смъртта на практикуващите Фалун Гонг вследствие на преследването през първата
половина на 2013 година
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Причини за смъртта на практикуващите Фалун Гонг вследствие на преследването през първата
половина на 2013 година

Провинция
Регион/

Град

Име Пол
Дата на
смъртта

Възраст в
момента

на смъртта

Причини за смъртта

Шандун

Беименг/
Уейфанг

Ли Шулиан мъж 01/12/13
Неизвестн

а
Продължителен тормоз и

задържане. Обиски на дома.
гр. Донгиин Уанг Миниун жена 02/11/13 50 Малтретирана в затвора.

гр. Гаоми Лиу Шухуа жена 01/25/13 48
Малтретирана в трудов лагер,

психично разстройство.

гр. Риджо Джанг Пинг жена 04/27/13 81

9 задържания (в център за
задържане, център за

промиване на съзнанието,
трудов лагер и затвор)

гр. Линии Чиан Фадзън мъж 04/17/13 43 Малтретиран в трудов лагер,
неспособен да се грижи за себе

си.

гр. Деджоу
Дженг

Хонгчанг
мъж 04/21/13 37 Малтретиран в затвора Дзилин.

Дзилин

гр. Чангчун Рен Шучин жена 01/07/13 67
Продължителен тормоз и 
задържане. Обиски на дома.

гр. Дзяои Чан Гуейун жена 03/08/13 62 Малтретирана в затвора.
гр. Тонхуа Ли Дзинджи жена 05/01/13 59 Малтретирана в трудов лагер.
гр. Чангчун Йу Фенг жена 05/02/13 61 Малтретирана в трудов лагер, 

Насилствено инжектиране на 
неизвестни субстанции.

Хъйлундзян

гр. Луобей Лян Дзиншу мъж 02/17/13 63 Малтретиран в център за 
задържане, симптоми на 
тромбоза.

гр. Дзямуси Ду Уенфу мъж 02/07/13 62
Продължителен тормоз, 
задържане, заплахи.

гр. Дачин Лиу Роншян жена 05/10/13 46 Арест, задържане и 
малтретиране в трудов лагер 
Сичуан.

Съчуан

??? Лей Дзиншян жена 02/01/13 60 Малтретирана в затвора.
гр. Зигонг 
(област 
Гондзин)

Уан, Шядзун жена 03/14/13 55
Малтретирана в център за 
задържане.

гр. Гуанюан/
регион Канши)

Ян Дзонфан жена 06/05/13 65
Измъчвана чрез над 10 метода, 
задържане в трудов лагер.

Хубей гр. Еджон Лиу Шинлан жена 01/13/13 58

Продължителен тормоз. 
Множество задържания е 
център за промиване на 
съзнанието, център за 
задържане и трудов лагер.

Хунан ??? Джен, Хайчи мъж 04/25/13 42 Малтретиран в затвора.
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област Чанша Джан Гуейлин мъж 06/11/13 74
Задържане в трудов лагер. 
Психически и финансов натиск.

гр. Ченджоу Гуо, Бочин мъж 04/18/13 47
Затвор. Множество арести и 
обиски на дома.

Пекин

??? Яан Юхуа жена 03/18/13 50
Малтретирана в център за 
задържане.

??? Ден Хуяйин мъж 05/15/13 42
Малтретиран в център за 
задържане.

??? Джан Юмин мъж март 2013 45 Малтретиран в затвора.

Анхуей

гр. Хефей Дзян Куейоин жена 02/02/13 74
Тормоз, множество заплахи, 
арести и обиски.

гр. Хефей Джан Дзунру жена 05/25/13 50
Малтретирана в център за 
промиване на съзнанието.

гр. Бенгбу Джан Ян жена 04/23/13 46
Малтретирана в център за 
промиване на съзнанието. 

Хенан

гр. Дженджоу Юан Хонуеи мъж 01/23/13 45
Малтретиран в затвора. 
Осакатен и оставен без грижи.

гр. Пуян
Дзян 
Джаофан

жена 03/02/13 47 Малтретирана в затвора.

общ. Хуейян Уан Чунлин жена 05/03/13 ??? Малтретирана в затвора.

Ляонин
гр. Шенян Уъ Шуян жена 06/02/13 47 Малтретирана в затвора.

гр. Делян
Джан 
Джендзи

мъж 05/05/13 60
Психически стрес след ареста и 
задържането на съпругата му.

Гуандун
гр. Шенджен Джан Фуйин жена Фев. 2013 66

Малтретирана в център за 
промиване на съзнанието. 
Отоци по цялото тяло.

гр. Дянмен Дзин Чу мъж 03/29/13 70 Малтретиран в затвора. 

Хъбей

гр. Ланфан Уан Дзансин мъж 03/03/13 ???
Малтретиран в затвора, 
парализа.

гр.Таншан Мен Чинфу мъж 03/22/13 57
Малтретиран в затвора, 
финансов натиск.

Общ. Ли Уу Руейшян мъж 01/18/13 50 Малтретиран в трудов лагер. 

Дзянгсу гр. Нандзин Джан Бенфан жена 01/01/13 55
Множество задържания и 
мъчения. 

Гансу гр. Ууей Хи Шиюин жена 03/16/13 около 50
Продължителен тормоз. Арест и
задържане в трудов лагер. 

Дзянши гр. Миюдян Шан Муджи жена 02/25/13 70 Малтретиран от полицията. 
Вътрешна 
Монголия

Общ. Тучуан Лиу Джаню мъж 01/18/13 57
Многократно задържания в 
трудов лагер. 

Цинхай гр. Шинин Уу Джонмин мъж 05/20/13 50
Многократно задържане в 
трудов лагер. Четирите 
крайника осакатени.

Ляонин гр. Дзинджоу Йин Гуейджи жена 05/30/13 62 Малтретирана в трудов лагер.
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Причини за смъртта на практикуващите Фалун Гонг вследствие на преследването

Починали преди 2013 г., 
но съобщението за тяхната смърт е получено през 2013г.

Провинция Регион/Град/
Община/
квартал

Име Пол
Дата на
смъртта

Възраст в
момента на

смъртта

Причини за смъртта

Гуандон гр. Хуейджоу Джен Гуейю жена 12/30/12 48 Малтретирана в затвора.

Фудзиен ??? Бу Липин жена 12/17/12 ???
Многократно задържане в трудов 
лагер тормоз и заплахи.

Хунан

гр. Шянтан Ли Ричин мъж 07/02/05 56
Изпратен три пъти в психиатрична 
болница и малтретиран.

Общ. Хуейтон Лян Шуелин жена 09/25/12 55 Многократно задържане, 
задържане в трудов лагер и 
затвор.

Общ. Ченши Джан Дзяою жена 01/01/13 59 Многократно задържане, 
малтретиране, заплахи и 
психически тормоз.

Хубей гр. Хуанши Ян Юншя жена 12/29/12 65
Малтретирана в център за 
задържане.

Шандон

??? Ду Юдзие мъж 2007 59 Малтретиран в затвор.

???
Чуей 
Дженийн

мъж 2006 58 Малтретиран в затвор.

гр. Лонкоу Уан Минли мъж 04/22/12 71 Малтретиран в затвора.
Ши Фенджи жена 10/01/12 64 Малтретирана от полицията.

Общ. Менгий Ли Дяний мъж 12/12/12 72
Многократно задържане, финансов
натиск.

Съчуан гр. Дзянгуей Уей Чаохаи мъж 12/31/12 62 Малтретиран в затвор.
Гуанси гр. Нанинг

Хуан 
Юанран

жена 12/17/12 40 Задържане в трудов лагер, 
принудително отделена от дома и 
семейството й.

Ниншя гр. Лингуу Туо Мейлин жена
късната 
2011

50 Малтретирана в затвора.

Ляонин гр.  Фенчен Чу Шанлин мъж 05/16/12 67 Малтретиран в затвора.

Гуейджоу гр. Пандзян
Сонг 
Мейлан

жена 09/13/12 69
Малтретирана в трудов лагер, 
многократно задържане.

Дзилин гр. Чанчун Ма Шуейхуа жена 2011 56 Малтретирана в трудов лагер, 
довело да психическо 
разстройство.

Джедзян гр. Ханджоу Дин Лишин мъж 2007 38

След смъртта на съпругата му в 
резултат на мъчения в затвора, 
служителите на затвора излъгали, 
че се е самоубила.

Пекин кв. Фенгтай Гао Хуейюн жена Окт. 2013 62 Малтретирана в трудов лагер.
Хебей гр.  Чянши Чен Байхи мъж 09/17/12 59 Малтретиран в затвора.
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Арестите през първата половина на 
2013 година

Арестите и обиските на домовете на 
практикуващи Фалун Гонг са 
всекидневие в Китай. Общо 2101 
практикуващи са арестувани през 
първата половина на 2013 година.

Списък с имената на арестуваните на 
китайски може да се свали от (тук)

Арестите са извършвани на територията
на цялата страна с изключение на 
Тибет. В провинция Лионинг, броят на 

арестите е най-висок – 278.

Арестите на практикуващи са ръководени от Управление "6-10" и са извършвани от местната полиция. 
Много от случаите, споменати по горе, включват арести на повече от един практикуващ.
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Брой на практикуващите изправени пред съд или осъдени 

Общо 448 практикуващи са съдени или несправедливо осъдени на затвор през първата половина на 2013
година: в провинция Ляонинг (85), провинция Сичуан (52), Хъйлундзян (29), Шандун (24), Гуандонг (22), 
Дзянсу (21), Дзилин (21), Джъдзян (17), Шанси (16), Гансу (16), Юнан (14), Хънан (14), Вътрешна Монголия
(14), Шанхай (11), Шанси (11), Хубей (10), Хъбей (13), Гуейджоу (10), Тиендзин (8), Пекин (6), Дзянси (7), 
Анхуей (6), Чунцин (6), Синцзян (6), Хунан (6), Нинся (3) и Фудзиен (2).

Трябва да се отбележи, че макар режимцй да твърди, че практикуващите Фалун Гонг са съдени по 
правилата на закона и процесите са справедливи, истината е, че процесите са фиктивни и 
резултатите са предрешени от служителите на партията.

Задържане в трудови лагери

12 практикуващи от 7 региона са изпратени в трудови лагери по време през първите 6 месеца на 2013 
година, включително 4 от Пекин, 3 от Шандонг, и по 1 от провинциите Хъйлундзян, Хубей, Гуандонг и 
Дзилин.

Промиване на съзнанието

Поне 186 практикуващи са изпратени в центрове за промиване на съзнанието през първата половина на 
2013 г.: януари (20), февруари (5), март (22), април (41) май (55) и юни (43).
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Центровете за промиване на мозъка се намират в Китай: провинция Шандонг (21), Хубей (9), Хъйлундзян 
(8), Хъбей (6), Съчуан (6), Джилин (5), Пекин (5), Дзянсу (4), Гуангдонг (3),  Ляонинг (2), Шанси (2), 
Вътрешна Монголия (2), Синцзян (2), Хунан (2), Чунцин (1), Хънан (1), Хайнан (1), Шанхай (1), и Гуейджоу 
(1).

Брой на центровете за задържане по провинции

Обстоятелства на смъртните случаи на практикуващи Фалун Гонг в резултат на преследването:

- 35% Затвор
- 28% Трудов лагер
- 9% Центрове за задържане
- 7% Центрове за промиване на съзнанието
- 21% Интензивен тормоз
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Източници:

http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141193.html

http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/21/141159.html

http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/22/141176.html
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