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Коалиција за истражување на прогонот на Фалун Гонг во Кина

Петиција „Милиони потписи“ 2008
Глобална иницијатива за прекин на прогонот на Фалун Гонг пред почетокот на
Олимписките игри во Пекинг
Почитувани,
Знам дека Фалун Гонг (исто така наречен и Фалун Дафа) е духовна метода за култивација која води
порекло Кина и која ги подучува луѓето како да се култивираат кон принципите на Вистина,
Добродушност и Толеранција и која е присутна во повеќе од 80 земји во светот. Со оглед на сето тоа,
јас имам многу добро мислење за Фалун Гонг.
Исто така сум свестен дека од јули 1999. година неколкумина лидери на државната партија во
Пекинг, на чело со тогашниот председател Џианг Цемин, започнаа брутален прогон над Фалун Гонг
во цела Кина и дека илјадници Фалун Гонг практиканти, кои што не сакаа да се откажат од своите
уверувања, биле мачени до На десетици милиони Кинези им е одземено основното човечко право на
слобода поради практикувањето на Фалун Гонг. Јас сум шокиран и ожалостен поради оваков прогон.
Човечките права се универални и неделиви, а почитување на истите е составен дел на модерната
традиција Олимпијските игри. Неприфатлив е фактот што кинескиот комунистички режим, во тек на
подготовките за Олимпијските игри 2008, чии е домаќин, продолжува со прогонот на практикантите
на Фалун Гонг и со тоа крши меѓународните споразуми за човекови права.
Затоа, по овој пат апелирам:
1. Комунистичкиот режим во Кина одма да престане со прогонот на Фалун Гонг.
2. Државниот врв на Република Македонија, Олимпијскиот одбор и организациите за човекови
права да ја повикаат владата во Пекинг да го прекинат прогонот на Фалун Гонг.
3. ЦИПФГ може да ја предаде оваа петиција, или копија на истата на разни влади, парламенти, на
Меѓународниот олимпијски одбор, на Обединетите Нации и на други меѓународни
организации за човекови права со захтев што побргу да превземат одредени мерки за да
помогнат да им се вратат човековите права и достоинството на практикантите на Фалун Гонг
во Кина пред почетокот на Олимпијските игри 2008.
Име/презиме
(штампано)

Потпис

Град,
Држава

Старост*

Занимање
(опционално)

Контакт
(Емаил, Факс или Тел.)

*A: < 20 | B: 20-29 | C: 30-39 | D: 40-49 | E: 50 или постари
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