Asociația PRO VITA - filiala București a solicitat instanței de judecată închiderea expoziției
„The Human Body” desfăşurată în această perioadă la Muzeul Național de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”, precum și interzicerea ca organizatorii să mai expună corpuri sau părți
corporale umane de genul celor expuse, altundeva pe teritoriul României. De asemenea, a
mai cerut obligarea la înhumarea cadavrelor și a părților de cadavre prezentate în expoziție,
pe cheltuiala organizatorilor.
Acțiunea are ca scop apărarea valorilor persoanei umane, reflectate inclusiv în respectul
datorat persoanelor decedate, conform legislației românești și internaționale. Cererea se va
judeca marți, 18 iunie, la Judecătoria Sectorului 1 București.
În contextul prevederilor legale, care consacră valorile tradiționale românești, de respect față
de corpul și persoana celui decedat, PRO VITA consideră că Expoziția „The Human Body”
nu își are locul pe teritoriul țării noastre, întrucât reprezintă o gravă atingere adusă
respectului datorat persoanei după decesul acesteia și contravine legii române în vigoare,
prin:






modul de expunere;
tratamentul aplicat corpurilor umane prin tehnica plastinației;
faptul că corpurile umane neînsuflețite sunt folosite pentru a genera profit;
faptul că organizatorii nu au prezentat niciun fel de documente cu privire la cadavrele
expuse;
posibilitatea ca trupurile umane expuse să fi aparţinut unor persoane încarcerate în
sistemul de detenție din China, deținuți executați ori prizonieri de conștiință
persecutați de regimul comunist chinez.

Expunerea corpului unor persoane decedate, în maniera în care acestea sunt expuse în cadrul
expoziției „The Human Body”, contravine valorilor enunțate de legislația în vigoare cu
privire la respectul datorat persoanei după decesul său.
Un aspect încă și mai grav este acela că, în ciuda afirmațiilor organizatorilor, nu se prezintă
consimțământul expres al persoanelor cărora le-au aparținut corpurile, sau al familiei, în ceea
ce privește folosirea în acest mod a corpului lor după moarte. Nici afirmația că ar fi vorba
despre cadavre neidentificate, a căror moarte ar fi survenit din cauze naturale, nu este
plauzibilă. Particularitățile tehnicii de conservare („plastinare”) necesită un cadavru cu o
vechime de cel mult 3-4 zile, în timp ce declararea ca nerevendicate se poate face doar după
30 de zile. Deci, este practic imposibil ca un cadavru nerevendicat să fie supus tehnicii
plastinației.

„Există motive solide să credem că trupurile ar putea fi ale unor persoane care au decedat în
urma încarcerării și torturii în închisorile chineze, inclusiv 'prizonieri de conștiință'
persecutați în sistemul de detenție chinez”, afirmă d-na Anca Florescu, avocatul PRO VITA
București. „Toate cadavrele provin din China, o țară condusă de un regim totalitar, cunoscut
pentru încălcarea flagrantă a drepturilor omului. China este acuzată de tortură, tratamente
inumane sau degradante folosite în mod uzual, de persecuții politice și religioase, incluzând
chiar şi trafic de organe umane de la 'prizonieri de conștiință', în special practicanți Falun
Gong – toate acestea fiind documentate pe larg în rapoartele internaționale.”

