Koalicja Do Badania Prześladowań Falun Gong w Chinach KBPFG (CIPFG)

Petycja „miliona podpisów” 2008
Światowa próba powstrzymania prześladowań Falun Gong przez Pekin
przed Olimpiadą 2008

(www.cipfg.org)

Do wszystkich, których może to dotyczyć:
Wiem, że Falun Gong (także zwany Falun Dafa) jest duchową praktyką kultywacyjną pochodzącą z Chin, uczącą ludzi kultywować siebie wedle
zasad Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości w celu utrzymania dobrego zdrowia i uszlachetniania charakteru, oraz że rozprzestrzenił się on w ponad
80 krajach świata. W efekcie jestem dobrego zdania o Falun Gong.
Jest mi także wiadomo, że od 1999r. niektórzy pekińscy przywódcy państwa i partii pod przewodnictwem byłego prezydenta Jianga Zemina
wszczęli brutalne ataki na Falun Gong w całych Chinach, i że tysiące praktykujących Falun Gong, którzy odmówili wyrzeczenia się swoich
przekonań, poniosło śmierć w wyniku tortur. Dziesiątki milionów Chińczyków zostało pozbawionych podstawowych praw człowieka oraz wolności
wyznania i przekonań z powodu praktykowania Falun Gong. Prześladowania te szokują mnie i martwią.
Prawa człowieka są uniwersalne i niepodzielne; szacunek dla nich jest nieodłączną częścią tradycji współczesnych igrzysk olimpijskich. Jest
zatem nie do przyjęcia, aby komunistyczny rząd Chin kontynuował prześladowania praktykujących Falun Gong nawet podczas przygotowań
do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008r, naruszając także w ten sposób międzynarodowe konwencje praw człowieka podpisane przez Chiny.
Zatem apeluję jak następuje:
1 – Rząd Chin musi natychmiast zaprzestać prześladowań Falun Gong.
2 – Rząd mojego kraju, Sejm, Komitet Olimpijski oraz organizacje praw człowieka powinny wezwać władze w Pekinie do zaprzestania
prześladowań Falun Gong.
3 - KBPFG (CIPFG) może składać tą petycję lub jej kopię do różnych rządów, parlamentów, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego,
Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych międzynarodowych organizacji praw człowieka, w celu nakłonienia ich do podjęcia
natychmiastowych działań, aby pomóc praktykującym Falun Gong w Chinach w odzyskaniu przez nich praw człowieka, oraz godności
osobistej przed otwarciem Igrzysk Olimpijskich 2008
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