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Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China
Petitionen ”Miljontals underskrifter” 2008
Global aktion för att stoppa den kinesiska regimens förföljelse av Falun Gong innan Olympiska spelen 2008

Till den det vederbör:
Jag vet att Falun Gong (även kallad Falun Dafa) är en andlig kultiveringsmetod vars ursprungsland är Kina.
Metoden lär människor att kultivera i enlighet med principerna Sanning, Godhet och Tålamod och därigenom
utveckla god hälsa och karaktär. Den utövas idag i över 80 länder runt om i världen. Detta har gjort att jag har
ett gott intryck av Falun Gong.
Jag är också medveten om att, i juli 1999, påbörjade några ledare från partiledningen i Peking, ledda av den
förre kinesiske presidenten Jiang Zemin, ett brutalt nedslag på Falun Gong över hela Kina, och att tusentals
Falun Gong-utövare som vägrade ge upp sin tro, har torterats till döds. 10-tals miljoner kinesiska medborgare
har blivit fråntagna sina grundläggande mänskliga rättigheter på grund av att de utövar Falun Gong. Jag är både
chockad och sorgsen över denna förföljelse.
Mänskliga rättigheter är något universellt och okränkbart; respekten för mänskliga rättigheter är en del av de
Olympiska spelen. Det är därför oacceptabelt att regeringen i Kina, till och med när de förbereder sig för att
vara värd för 2008 års Olympiska spel, fortsätter att förfölja Falun Gong-utövare, och därmed bryter mot internationella avtal gällande mänskliga rättigheter som Kina självt har undertecknat.
Därför vädjar jag om följande:
1. Kinas regering måste omedelbart stoppa förföljelsen av Falun Gong
2. Mitt eget lands regering, riksdag, Olympiska kommitté och organisationer för mänskliga rättigheter
bör uppmana myndigheterna i Peking att stoppa förföljelsen av Falun Gong.
3. CIPFG kan skicka denna petition eller en kopia av den till olika regeringar, parlament, den
internationella Olympiska kommittéen, Förenta Nationerna och andra människorättsorganisationer
för att uppmana dem att agera direkt så att Falun Gong-utövare i Kina återfår sina mänskliga rättigheter
och sin värdighet innan invigningen av 2008 års Olympiska spel.
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