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Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China
Koalīcija Faluņgun vajāšanas izmeklēšanai Ķīnā

2008 “Millions of Signatures” Petition

parakstu”
petīcija
2008
Global Effort to Stop the“Miljons
Beijing's Persecution
of Falun
Gong before
the 2008 Olympic Games
Centieni vispasaules mērogā apturēt Pekinas izvērsto vajāšanu pret Faluņgun
To Whom It Might Concern:
pirms 2008. gada Olimpiskajām spēlēm
I knowuzthat
Falun
Gong (also called Falun Dafa) is a spiritual cultivation practice begun in China, which
Tiem,
ko tas
attiecas:
teaches people to cultivate themselves according to the principles of Truthfulness, Compassion and
Man
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arī Faluņ
ir garīga
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kuras
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Tolerance,
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asFaluņgun
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good health
andDafa)
character,
andpilnveidošanās
that it has spread
to over
80 pirmsākumi
countries around
the
Ķīnā,
māca Icilvēkiem
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sevi
ar Īstenības, Labestības un Pacietības principiem, lai
world.ka
As tā
a result,
have a good
impression
of saskaņā
Falun Gong.
uzlabotu veselību un raksturu, un ka prakse izplatījusies vairāk nekā 80 valstīs visā pasaulē. Tādējādi man
I am also pozitīvs
aware that
since July
1999, some leaders of the party-state in Beijing, headed by former
izveidojies
priekšstats
par Faluņgun.
president Jiang Zemin, launched a brutal crackdown on Falun Gong across China, and that thousands of
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arī tas, ka 1999.
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to give
their belief
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tortured
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Tensprezidenta
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vadībā,
uzsāka
nežēlīgu
Faluņgun
apspiešanu
visā
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teritorijā,
kā
rezultātā
tūkstošiem
Faluņgun
Chinese nationals have been deprived of their basic human rights and freedom of belief because of practising
praktizētāji,
atteikties
no savas
ticības,
tika spīdzināti līdz nāvei. Desmitiem miljoniem ķīniešu,
Falun Gong. kas
I amnepiekrita
both shocked
and grieved
about
this persecution.
tikai tādēļ, ka viņi praktizē Faluņgun, liegtas viņu cilvēka pamattiesības un ticības brīvība. Mani satriec un
Human rights
are universal and indivisible; respect for them is integral to the Olympic Games'
sarūgtina
šī vajāšana.
modern tradition. It is thus unacceptable that the government of China, even while preparing to host the 2008
Cilvēktiesības
ir universālas
nedalāmas;
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pret
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Olimpisko
spēļuinternational
tradīciju neatņemama
Olympic Games,
continues toun
persecute
Falun
Gong
practitioners,
thereby
also violating
human
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Tādējādi
rights covenants
signedirbynepieņemami,
China itself. ka Ķīnas valdība, pat gatavojoties uzņemt pie sevis 2008. gada
Olimpiskās spēles, turpina vajāt Faluņgun praktizētājus, tā pārkāpjot Starptautisko cilvēktiesību konvenciju,
I, therefore,
makearī
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following
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Tādēļ1.esThe
apelēju
par sekojošo:
government
of China must immediately put an end to the persecution of Falun Gong.
2.1. My
own
nationalnekavējoties
government,jāaptur
parliament,
Olympic vērstā
Committee
and human right organizations should
Ķīnas
valdībai
pret Faluņgun
vajāšana.
call on the authorities in Beijing to stop the persecution of Falun Gong.
2. Manas valsts valdībai, parlamentam, Olimpiskajai Komitejai un cilvēktiesību organizācijām jāvēršas ar
3. The CIPFG can submit this petition or a copy of it to various governments, parliaments, the
aicinājumu pieOlympic
Pekinas varas
iestādēm
Faluņgun
International
Committee,
theapturēt
United
Nationsvajāšanu.
and other international human rights
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Komitejai,
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China to regain their human rights and dignity by the time of the opening of 2008 Olympic Games. un
citām starptautiskām cilvēktiesību organizācijām, lai mudinātu tās veikt neatliekamas darbības,
kas palīdzētu Faluņgun praktizētājiem Ķīnā atjaunot viņu cilvēktiesības un cilvēcisku cieņu līdz
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