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Coalitie die de Vervolging van Falun Gong Onderzoekt in China

2008 “Miljoenen Handtekeningen”Petitie
Wereldwijd Verzoek om Beijings vervolging van Falun Gong te Stoppen vóór de 2008
Olympische Spelen

Aan Wie het Aanbelangt:
Ik weet dat Falun Gong (ook Falun Dafa genoemd) een spirituele cultivatiebeoefening is, begonnen in
China, die mensen leert om zichzelf te cultiveren volgens de principes Waarachtigheid, Mededogen en
Verdraagzaamheid om zo een goede gezondheid en een goed karakter te ontwikkelen. Falun Gong
heeft zich verspreid in meer dan 80 landen over de hele wereld. Hierdoor heb ik een goede indruk
over Falun Gong.
Ik ben er mij ook van bewust dat sedert juli 1999 sommige leiders van de partij-staat in Beijing (geleid
door de voormalige president Jiang Zemin) een brutale vervolgingscampagne tegen Falun Gong
hebben gelanceerd in China, en dat duizenden Falun Gong beoefenaars die weigerden hun geloof op te
geven, werden gefolterd met de dood tot gevolg. Tientallen miljoenen Chinese staatsburgers werden
hun fundamentele mensenrechten en hun geloofsvrijheid afgenomen omdat ze Falun Gong beoefenen.
Ik ben zowel geschokt als verdrietig door deze vervolging.
Mensenrechten zijn universeel en onverdeelbaar; respect hiervoor is volledig volgens de moderne
traditie van de Olympische Spelen. Het is bijgevolg onaanvaardbaar dat de regering van China, zelfs
tijdens haar voorbereiding als gastheer van de 2008 Olympische Spelen, verdergaat met het vervolgen
van Falun Gong beoefenaars. Hierbij schendt China ook internationale mensenrechtenverdragen die
door haarzelf werd ondertekend.
Ik maak daarom de volgende verzoeken:
1. De regering van China moet onmiddellijk stoppen met de vervolging van Falun Gong.
2. Mijn
eigen
nationale
regering,
parlement,
Olympisch
Comité
en
mensenrechtenorganisaties zouden de autoriteiten van Beijing moeten oproepen tot het
stoppen met de vervolging van Falun Gong.
3. De CIPFG kan deze petitie of een kopie ervan afgeven aan de verschillende regeringen,
parlementen, het Internationale Olympische Comité, de Verenigde Naties of andere
internationale mensenrechtenorganisaties, om hen aan te sporen tot onmiddellijke actie
met als doel de mensenrechten en de waardigheid van Falun Gong beoefenaars in China in
ere te herstellen . En dit tegen de opening van de 2008 Olympische Spelen.
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