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Celosvetová petícia „Milión podpisov“
na zastavenie prenasledovania Falun Gongu pred OH 2008
Všetkým, koho sa to týka:
Viem, že Falun Gong (nazývaný tiež Falun Dafa) je duchovná kultivačná prax pochádzajúca
z Číny, ktorá vedie ľudí k nasledovaniu princípov Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti, a tým
k zlepšovaniu zdravia a charakteru, a praktizuje sa vo viac ako 80 krajinách sveta. Na základe
toho o Falun Gongu zmýšľam pozitívne.
Som si tiež vedomý toho, že od júla 1999 niektorí vedúci strany v Pekingu, na čele s bývalým
predsedom Ťiang Ce-minom, spustili po celej Číne kruté prenasledovanie Falun Gongu
a tisícky nasledovníkov Falun Gongu, ktorí sa odmietli vzdať svojej viery, boli umučení na
smrť. Desiatkam miliónov čínskych obyvateľov bolo odobraté ich základné ľudské právo
a sloboda vyznania, keďže praktizovali Falun Gong. Som šokovaný a zarmútený týmto
prenasledovaním.
Ľudské práva sú univerzálne a náležia každému. Vážiť si ľudské práva patrí do tradície
Olympijských hier. Je preto neprijateľné, aby Čínsky komunistický režim, kým sa chystá
organizovať Olympijské hry 2008, pokračoval v prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu,
čím zároveň porušuje medzinárodné dohovory o ľudských právach podpísané samotnou
Čínou.
Preto žiadam o nasledovné:
1. Čínska vláda musí okamžite ukončiť prenasledovanie Falun Gongu.
2. Vláda, parlament, Olympijský výbor a organizácie pôsobiace v oblasti ľudských práv
v našej krajine by mali vyzvať orgány v Pekingu, aby zastavili prenasledovanie Falun
Gongu.
3. Výbor pre vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu môže predložiť túto petíciu alebo jej
kópiu rôznym vládam, parlamentom, Medzinárodnému Olympijskému výboru, OSN
a iným medzinárodným organizáciám pôsobiacim v oblasti ľudských práv, aby ich
naliehavo požiadal o okamžitú pomoc praktizujúcim Falun Gongu v Číne pri znovuzískaní
ich ľudských práv a ľudskej dôstojnosti pred otvorením Olympijských hier 2008.

Meno:

Podpis:

Mesto, Krajina:

Oslovenie:

Kontakt (email, fax alebo telefón):
Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China, http://www.cipfg.org , info@cipfg.org

