Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong
(CIPFG) www.cipfg.org
Petisi “Sejuta Tanda Tangan Global”
Sebelum Olympic 2008, PKC Harus Segera Hentikan Penyiksaan Terhadap Falun Gong
Bapak/Ibu Yth:

Kami tahu “Falun Gong” juga disebut “Falun Dafa´ adalah latihan dan kultivasi spiritual yang berasal dari
China, Falun Gong mengajar orang2 mengkultivasi dirinya mengikuti karakter alam semesta “Sejati, Baik
dan Sabar”, menjadi orang yang berwatak tinggi, dan juga bisa menyehatkan tubuh, ia telah tersebar di 80
negara lebih di seluruh dunia, banyak orang yang telah memperoleh manfaat darinya. Oleh sebab itu kami
mempunya kesan yang baik terhadap kelompok Falun Gong yang mengajarkan orang menuju baik.
Kami juga menyadari sejak Juli 1999, beberapa pemimpin rejim Komunis China yang dikepalai oleh Jiang
Zemin telah melakukan penindasan menyeluruh terhadap Falun Gong di daratan China, oleh sebab itu
ribuan praktisi Falun Gong yang menolak meninggalkan kepercayaannya telah mengalami penindasan keji
secara ilegal, bahkan disiksa hingga meninggal, kami sungguh2 terkejut dan merasa sedih terhadap
penyiksaan tsb.
HAM memiliki nilai2 universal, Olympic Game memiliki semangat tradisi menghormati HAM, namun tidak
dapat dipungkiri bahwa Rejim Komunis China ketika mempersiapkan pengadaan Olympic juga secara
bersamaan melakukan penyiksaan terhadap Falun Gong, ini mengingkari persetujuaan HAM internasional
yang ditanda-tangani oleh China sendiri, peristiwa ini sangat menyedihkan dan tidak dapat diterima.
Kami tidak menentang China dan rakyat China, namun secara serius yang kami tentang adalah penindasan
HAM kelompok Falun Gong oleh rejim komunis China. Maka dengan ini kami mengumumkan dan
mengajukan beberapa hal sbb:
1. Sebelum Olympic Game 2008, Rejim komunis China harus segera hentikan penyiksaan terhadap Falun
Gong.
2. Saya mengharapkan pemerintah dan anggota DPR, Komite Olympic Nasional dan organisasi HAM
lainnya dengan semangat rasional, damai dan demokrasi mendesak rejim komunis China agar segera
hentikan penyiksaan terhadap Falun Gong sebelum Olympic 2008.
3. Saya menyetujui CIPFG mengirimkan petisi ini atau copynya ke berbagai pemerintahan, parlemen,
Komite Olympic Nasional, PBB dan organisasi HAM internasional lainnya, mendesak mereka agar
segera mengambil tindakan yang efektif untuk membantu praktisi2 Falun Gong di China agar mereka
bisa memperoleh HAM dan kebebasan sebelum Olympic Game 2008.
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