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Koalicioni Per Hetimin e Persekutimit Te Falun Gong Ne Kine

PETICION: FUSHATA BOTERORE E MILIONE FIRMAVE KUNDER
PERSEKUTIMIT 2008
Përpjekje globale për të ndaluar persekutimin e Falun Gong përpara Lojrave Olimpike
2008 në Pekin
Unë di që Falun Gong (gjithashtu e njohur si Falun Dafa) është një praktikë kultivuese shpirtërore e
prezantuar në Kinë, e cila u mëson njerëzve të kultivojnë veten sipas parimeve të Vërtetësisë, Mirësisë
dhe Tolerancës, me qëllim për të përmirësuar shëndetin dhe karakterin dhe se është e përhapur në mbi
80 vende të botës. Prandaj, unë kam mendim të mirë për Falun Gong.
Unë jam gjithashtu në dijeni që nga Korriku 1999, disa udhëheqës të partisë komuniste në Pekin të
kryesuar nga presidenti Jiang Zemin filluan një sulm mizor ndaj Falun Gong kudo në Kinë dhe se me
mijëra praktikues të Falun Gong që refuzojnë të heqin dorë nga besimi i tyre janë torturuar për vdekje.
Dhjetra milionë kinezë i janë mohuar të drejtat themelore të njeriut si dhe liria e besimit për arsye se
praktikojnë Falun Gong. Unë jam sa i tronditur aq dhe i lënduar nga ky persekutim.
Të drejtat e njeriut janë universale dhe të pandashme; respektimi i tyre është i pa shkëputur nga tradita
moderne e Lojrave Olimpike. Kështu është e papapranueshme që regjimi komunist i Kinës, ndërkohë që
po pregatitet për të pritur Lojrat Olimpike 2008, vazhdon të persekutojë praktikuesit e Falun Gong duke
shkelur kështu konventat ndërkombëare të të drejtave të njeriut të nënshkruara dhe nga vetë Kina.
Për rrjedhojë unë apeloj si më poshtë:
1. Regjimi komunist kinez duhet menjëherë t’i japë fund persekutimit të Falun Gong.
2. Qeveria ime, parlamenti, Komiteti Olimpik dhe organizatat për të drejtat e njeriut duhet t’i bëjnë
thirrje autoriteteve të Pekinit për të ndaluar persekutimin e Falun Gong.
3. CIPFG mund t’ja dërgojë këtë peticion apo një kopje të tij qeverive të ndryshme, parlamenteve,
Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Kombeve të Bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare të të
drejtave të njeriut me qëllim që t’i nxisin ata që të veprojnë menjëherë për të ndihmuar
praktikuesit e Falun Gong në Kinë që të rifitojnë të drejtat dhe dinjitetin e tyre para hapjes së
Lojrave Olimpike 2008.
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